Í N DICE A NA LÍTICO
1. As obras dos autores vão sempre em primeiro lugar e entre aspas, a seguir a
cada palavra onde figuram, v.g.:
AGOSTINHO

– A. de Hipona: obras por ordem de composição: «A Dimensão da Alma» 2936; «Os Costumes
da Igreja Católica» 2937-2939; «A Fé e o Símbolo» 2940-2949...
AMBRÓSIO

– obras de A. de Milão: «A Educação da Virgem e a Virgindade Perpétua de Santa Maria»
2058j-2059; «A Fuga do Mundo» 2059e-2059h; «A Morte de seu Irmão Sátiro» 2077-2083;
«A Penitência» 2050-2057...

2. Quando o conteúdo de uma palavra do índice é muito extenso, divide-se em
blocos, e estes, bem como os termos que deles fazem parte, dispõem-se por ordem
alfabética ou por outra ordem lógica, v.g.:
BISPO, BISPOS

– acolhimento dos b. 846. 1269. 1542; acusações contra b. 2349. 2350; administradores das
igrejas, os b. devem exercer essa administração com muita cautela 4180dd; alocução do b.
1689; amor pelo b. 218; ausência do b. 639; autoridade do b. 232; cartas dos b. 353. 1052.
1167; casa do b. 4075; celibato dos b. 2209; como devem ser os b. 208. 845. 1595. 4055.
4056. 4180ee. 4180ff; condições para poder ser b. 2208. 4470...
– b. bons 178. 911. 1070. 1087. 1095. 1116. 4054. 5015; b. casados 1562. 4090. 5173. 5690;
b. celibatários 1562; b. contra vontade 1917. 1921; b. de Roma 3398; b. desleixados 3602;
b. donatista 3359; b. interino 5458; b. maus 5054a. 5054b
– b. e acção de graças 783; b. e actas do concílio 5687; b. e administração 4806; b. e adúlteros
1073; b. e Apóstolos 176. 177. 178; b. e baptismo 2009. 2019. 2751; b. e bênção do crisma
4426. 4521; b. e bens 2313. 2315. 2316. 2356...

ABITÍNIA

– mártires de A. 2386-2394
ABORTO

– a. e cristãos 195. 323. 324. 458. 570. 593. 4857. 5044
ABRAÃO

– «Sobre A.» 1989-1993; A. e Cristo 2069a; A. e Isaac 861. 862. 863. 864; Deus e A. 1323. 1614.
2040; A. e patriarcas 1597; antepassado A. 150; descendentes de A. 325g. 777. 1468a. 1507i. 1616;
Deus de A. 25; Deus falava com A. 530; em louvor de A. 1798; exemplo de A. 2545. 2546; fé e A.
635. 1315. 1489. 1793. 2009: filhos de A. 757. 2025; idade de A. 1992. 2040. 2365; justificação de
A. 2009; noite e A. 2365; nosso pai A. 89. 167; relato de A. e dos Profetas 3031; seio de A. 1653.
2378. 2379; temos por pai a A. 757; Tera, pai de A. 71; trabalhos de A. 2071b
ABSOLVIÇÃO

– a. 2068c. 5204. 5357. 5359. 5360. 5422. 5424. 5434. 5605. 6471. 6546. 6726. 6930. 7225. 7249.
7273; a. de Quinta-Feira Santa 6649-6654. 6677. 6679; a. do penitente 6687; fórmula de a. deprecativa 6546
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Acusação, acusações

ABSTINÊNCIA

– a. 1465. 2517. 3068. 4312. 4313. 4344. 4354. 4355. 4359. 4362. 4363. 4366. 4785. 4943. 5016.
5095. 5194. 6470; a. do casamento 3780. 3781. 3783. 3791; falsa a. 3772. 3773. 3792
ACÇÃO, ACÇÕES

– a. de graças hebraicas: a. e contemplação 5521b; a.g. das dezoito bênçãos 40-52; a.g. do pai de
família na noite pascal 88-89; a.g. dos Talmudes de Babilónia e de Jerusalém 51-52; Abba Ariqa
43; Bar Qappara 50; Abba Zabda 48; Modim de-rabbanam 51; R. Shemuel 44. 49; R. Schimi 45.
47; Shalom 52; Um rabino 46;
– a. de graças cristãs: a.g. a Deus 112. 369. 415. 418. 2078; a.g. de Jesus 510. 4216; a.g. e Eucaristia
203. 797. 935. 1625-1626. 1958. 4213. 4585; a.g. e oração 207. 1569. 3570. 4213. 4216; a.g. pelos
benefícios 933. 990; o que são as a.g. 3493
ACEPÇÃO

– a. de pessoas 164. 197. 314. 323. 346. 513. 738. 846. 1033. 1106. 1604. 1106. 2052. 3719. 4180.
4485. 4844
ACLAMAÇÃO, ACLAMAÇÕES

– a. do povo após a consagração 2275; a. no Novo Testamento 113; a. papais 4546; a. que conclui a
oração 549; o que é a a. 3132. 1405; a. no templo 110; pedir por a. 2097
ACOLHIMENTO

– a. e liturgia 1542. 2813. 3028; a. dos cristãos 704; a. dos hóspedes 5001; a. dos príncipes 1269; a.
solene feito ao Papa 5560; mau a. 197. 704. 1089; este a. 1262; a. dos estrangeiros 1542
ACÓLITO, ACÓLITOS

– os que em grego se chamam a., em latim chamam-se ceroferários, porque transportam os seus círios, cereus 5492; a. e fermentum 2716; a. e idade 2268. 2269; a. e liturgia 1086. 1088. 1165. 4524.
5554. 5895; a. e vestes 2759; a. nas cartas de Cipriano 1020. 1057. 1086. 1088. 1165; a. ordenados
presbíteros 4547; a. ou ceroferários 5492
– como agir com os a. 1057; nomes de a. 1086. 1088. 1165; número de a. em Roma 1257; rito da
ordenação do a. 4475. 5594. 6336. 6337. 6672; subordinação dos a. 5762. 5763; tempo de a. 2721.
2723. 5541. 5594
ACREDITAR

– a. e admirar-se 624; a. nas palavras de Jesus 2790; a. para a salvação 3657a; a. para entender 3200;
não a. 265. 965. 1186. 1813; quem a. 118. 316. 318. 352. 452. 508. 741. 949c. 975. 997a. 1084.
1448. 1477. 1523. 1795a. 1835e. 2036. 2055. 2076b. 2083
ACTA, ACTAS

– século II: «A. dos Mártires» 468-480
– século III: «A. dos Mártires» 1184-1194; «Mártires de Cartago» 1184-1187; «Martírio de Cipriano»
1188-1191; «Martírio de Frutuoso» 1192-1194
– século IV: «A. dos Mártires» 2380-2394 [«Testemunhos Relacionados com os Mártires» 2380-2385;
Actas dos Santos Saturnino, Dativo e de muitos outros Mártires Africanos» 2386-2394]; «A. dos
Mártires de Lião» 1228-1240; leitura pública de a. 3487
ACTO, ACTOS

– A. Apócrifos 481-497: «Evangelho Apócrifo de Filipe» 489-497; «A. Apócrifos de João» 481-487;
«A. Apócrifos de Pedro» 488; «A. Apócrifos de Tomé» 1195-1208
– a. conjugais 3335; a. de contrição do pecador 6688. 6689
ACUSAÇÃO, ACUSAÇÕES

– a. contra alguém 445-456. 606. 1230. 1233. 2180. 2200. 3484. 5188; a. na penitência 2666. 6726.
6729; a. em geral 302. 310. 398. 590. 994a. 1069. 1235. 1255. 1473. 1477. 1529. 1998. 2179. 2233.
2349
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ADÃO

– A. e baptismo 1850. 1986; A. e Cristo 4206. 4242. 5760; A. nosso pai 159; A. em geral 182. 414.
508c. 526. 698. 751. 829a. 897. 1108. 1151. 1169a. 1323. 1457c. 1468c. 1490b. 1504a. 1506. 1507d.
1507j. 1507n. 1587. 1739. 1742. 1934b. 1979a. 1980. 1985. 2070c. 2074. 2081c. 2364.
ADEREÇO, ADEREÇOS

– proibição de usar o que Rebeca aceitou para agradar 1989
ADMINISTRADOR, ADMINISTRADORES

– Félix a. público 2380. 2382. 2383. 2384. 2385; o bispo como a. 135; o Verbo como a. 511a. 1965d;
os Apóstolos não são os únicos a. 4798b; a. em geral 247. 296. 957
ADMINISTRAR

– a. bem a família de Deus 4798a; a. em geral 218. 1130. 1982
ADOLESCÊNCIA

– à infância segue-se o mar da a., onde os ventos sopram violentos 2625a; a. em geral 1313. 1705.
2135. 2268
ADORAÇÃO DA CRUZ

– a.c. em Sexta-Feira Santa 5585b; sermão para a a. da c. 6540a
ADRIANO

– A. imperador: 378. 1226. 1310; carta a Minúcio Fundano 398
– A., Papa: «Cartas» 6459-6460
ADULTÉRIO

– a. de clérigos 2121. 2170; a. de fiéis 2168. 2169. 2175. 2183; a. e baptismo 3063-3080; a. e comunhão
2152; a. e penitência 334. 1073. 1527. 2108. 2112. 2174; gravidade do a. 4845. 4846. 4852. 4854;
o que é o a. 334. 3620
ADVENTO

– primeiro a. de Cristo 3019; último a. de Jesus 430. 622. 1490a. 1822. 1823. 3537. 3538; como virá
o Senhor no seu último a. 1822; a Bíblia fala de ambos os a. do Senhor 1822a
– início do A. 6057; última semana do A. 6058. 6059. 6060
AFRAATES

– «Exposições» 1315-1332; Exposição 3, 1315-1316; Exposição 4, 1317-1321; Exposição 7, 1321a1322; Exposição 9, 1322a-1322c; Exposição 11, 1323-1324e; Exposição 12, 1325-1330; Exposição
14, 1331; Exposição 21, 1331a; Exposição 23, 1332
ÁGAPE, ÁGAPES

– modo de proceder nos a. 605. 800-807. 1385. 1388; modo de proceder dos agricultores convidados
para os a. 4180u; o que é o a. 605. 1385; os sacerdotes devem presidir ao serviço da ofertas dos a.
4180t; quando se faz o a. 286; a. em geral 429. 1201
AGOSTINHO

– A. de Hipona: obras por ordem de composição: «A Dimensão da Alma» 2936; «Os Costumes da
Igreja Católica» 2937-2939; «A Fé e o Símbolo» 2940-2949; «Salmo contra a Seita de Donato»
2950-2953; «O Livre Arbítrio» 2954; «Contra Fausto. o Maniqueu» 2955-2962; «O Baptismo»
2963-2978; «Confissões» 2979-3010; «Regra de Santo Agostinho» 3011-3014; «Ordo Monasterii»
3015; «A Catequese a Principiantes» 3016-3039; «Contra as Cartas de Petiliano» 3040-3041; «Contra
o Gramático Crescónio» 3042; «A Adivinhação Diabólica» 3043; «O Espírito e a Letra» 3044;
«O Perdão dos Pecadores e o Baptismo das Crianças» 3045-3062; «A Fé e as Obras» 3063-3080;
«Comentário Literal ao Génesis» 3081-3082; «Comentários aos Salmos» 3083-3248c; «Comentário
à Primeira Epístola de João» 3249-3250a; «A Graça de Cristo e o Pecado Original» 3251-3254;
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«Tratados sobre o Evangelho de João 3254a-3308; «A Trindade» 3309-3314; «Contra Juliano» 3315;
«Enquirídio a Lourenço» 3316-3317; «A Piedade para com os Defuntos» 3318-3324; «A Cidade de
Deus» 3325-3341; «A Doutrina Cristã» 3342-3348c; «As Revisões» 3349-3351; «Cartas» 33523595; «O Dom da Perseverança» 3596; «Sermões» 3597-4083; «Novo Sermões» 4084-4085.
– vida de A. contada por si próprio nas «Confissões»: grandeza de Deus e pequenez do homem 2979;
Vós o incitais a que se deleite nos vossos louvores, porque nos criastes para Vós e o nosso coração
vive inquieto enquanto não repousa em Vós 2979; pediu o baptismo numa doença 2981; quero recordar as minhas deformidades, não porque as ame, mas para que Vos ame 2981a; só me deleitava
amar e ser amado 2981b; foi nesse ano que se interromperam os meus estudos 2981c; o furto das
peras 2981d; vim para Cartago e estalejava à minha volta a frigideira dos amores criminosos 2982;
arrebatavam-me os espectáculos cheios das minhas misérias 2982a; sobre mim voava a vossa misericórdia 2982b; foi o livro Hortênsio que mudou os meus afectos e voltou para Vós 2982c; decide
estudar as Escrituras 2982d; um amigo seu e o baptismo 2983; razões da minha ida para Roma 2984;
apanhado pelo flagelo da dor corporal 2984a; foi eleito dos maniqueus 2985; como A. via Ambrósio
2986; abandona os maniqueus 2987; alguns progressos na via católica 2988; os costumes da mãe
de comer junto dos túmulos 2989; considerava Ambrósio um homem mundanamente feliz 2989a;
envergonhava-me de ter sido iludido e enganado durante tanto tempo e de ter tagarelado tantas incertezas como se certeza fossem 2989b; Alípio era natural do meu município 2989c; amizade forte
com Alípio e Nebrídio 2989d; instava-se para que A. se casasse 2990; despede a amante e arranja
outra 2991; louvor a Vós, glória a Vós, fonte de misericórdia 2992; Deus faz-se descobrir por A.
como luz, verdade, amor, eternidade e alimento 2992a; de todos os lados Vós me cercáveis 2993;
conversão e baptismo de Vitorino 2993a; o inimigo dominava o meu querer 2993b; era esta a minha
doença e torturava-me, acusando-me a mim próprio mais duramente do que o habitual 2993c; «Toma,
lê; toma, lê» 2994; conversão de A. 2994; luta interior 2994; Senhor, Vós sois bom e misericordioso
2994a; influência dos salmos 2995. 2997. 3006; catecumenado com Alípio 2995; cura da dor de
dentes de A. 2995; abandona o ensino em Milão 2996; confidencia os seus erros a Ambrósio 2996;
inscrição e baptismo 2997; a Igreja de Milão começara pouco tempo antes a celebrar este género
de consolação 2998; nasce em A. a ideia de levar vida comum com outros 2999; A. faz o elogio de
sua mãe 2999; educada modesta e sobriamente 3000; estando iminente o dia em que iria sair desta
vida 3001; não me lembro bem do que lhe respondi a estas palavras 3002; atitude de A. na morte da
mãe, canto de salmos, celebração da Eucaristia, versos de Ambrósio 3003; preces de A. por sua mãe
3004; oração da paz por Mónica juntamente com seu marido 3004; as confissões dos meus males
passados 3004a; que amo eu quando amo a Deus 3005; onde Vos encontrei para Vos poder conhecer
3005a; tarde Vos amei, ó Beleza tão antiga e tão nova, tarde Vos amei 3005b; quando estiver unido
a Vós com todo o meu ser 3005c; toda a minha esperança não está senão na imensidão da vossa
misericórdia 3005d; ordenais-me que me abstenha da concupiscência da carne 3005e; os prazeres
dos ouvidos 3006; A. e a música 3006; tornei-me para mim mesmo uma interrogação 3006; apaixonado pelo estudo da palavra de Deus 3007; pede a Deus que o ilumine para melhor servir 3007; ó
Verdade, luz do meu coração, não me falem as minhas trevas 3007b; nesta desditosa inquietude dos
espíritos 3007c; Senhor Deus, dai-nos a paz 3008; o sétimo dia é sem entardecer e não tem ocaso
3009; também então repousareis em nós, assim como agora operais em nós 3010
– vida e história de A. contada por Possídio 4163; decide abandonar tudo 4164; recebe o baptismo e
regressa a África 4165; é ordenado presbítero 4166; funda um mosteiro e prega diante do seu bispo
4167; ensino, pregação, taquígrafos 4168; é ordenado bispo 4169; floração do mosteiro 4170; perigos
de morte 4171; esforços em favor da paz dos crentes 4172; discussão com os Donatistas 4173; as
obras de A. são tantas que um estudioso dificilmente terá a possibilidade de as ler e de aprender a
conhecê-las 4173a; o seu modo de viver 4174; administração dos bens e atenção aos pobres 4176;
solicitude pelos doentes 4177, prudência pastoral e conduta pessoal 4177; revisão de todos os seus
livros 4178; chegada a África dos Vândalos, Alanos e Godos e maneira como A. olhava para a
destruição por eles provocada 4178; no terceiro mês daquela invasão ele caiu de cama com febre:
era a sua última doença 4178a; últimos dias e morte de A. 4179
– a alegria e a riqueza de A. 3920; a vida de A. depois do baptismo 3041; A. admirado por Jerónimo
3536; A. chorava durante a pregação 3693; A. conta a sua história 4075; A. desculpa o povo 3463;
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A. e a rebaptização 3361. 3362; A. é escolhido e ordenado bispo 3560; A. e o estudo das Escrituras
3355. 3561. 3562; A. é um bom investigador 3497; A. lia o evangelho aos fiéis 3273. 3295. 3297.
3298. 3368; A. liberta-se do governo da diocese 3562; A. não escapou à acusação de ser pesado
3995; A. pensa em renunciar ao episcopado 3553; A. pregava sem descanso 3669; A. rejeita uma
acusação de avareza 3464; A. responde ao que lhe perguntam 3450; A. trabalha pela unidade 3373.
3374. 3375; A., cão do rebanho do único Pastor 3041; A., ouvintes e futuros leitores 3139; acta da
nomeação do sucessor de A. 3557-3563; angústias de A. quanto às crianças 3508. 3510; caso estranho
contado por A. 3323; defeitos de A. 3041; humildade de A. 3373; lágrimas de A. na ordenação de
presbítero 3353; médico que curou A. 3041; não é a defesa de A. que conta 3041; regra da fé de A.
3314; regra pastoral e litúrgica de A. 3436; Santo A. 2936-4085
– A. de Cantuária: ordenação 5485; respostas às suas perguntas 5485-5490
AGOSTO

– jejum no mês de A. 2128; martírio em a. 1166. 1359. 1371; sepultura em a. 2374
AGRICULTURA

– a. 607. 1522j. 3147; trabalhos relacionados com a a. 148d
ÁGUA, ÁGUAS

– «Actos Apócrifos»: bênção da a. 1202; mistério da a. 489. 490. 493
– a. e baptismo 200. 317. 623. 624. 626. 631. 728. 795. 797. 1097. 1100. 1129. 1410. 1411. 1412.
1415. 1422. 1481. 1502. 1514. 1515. 1515a. 1587. 1746. 1747. 1852. 1986. 2011. 2013. 2035. 2036.
2100. 2572. 2851. 2973. 3094. 3275. 5559. 5760; a. e Cristo 2086; a. e Espírito 626. 1747. 2013.
2014; a. e Eucaristia 536. 1101. 1096; a. e liturgia 838. 850. 1410. 1422. 3627. 4071. 4769. 5526.
6045. 6128; a. e ministros 838. 850; a. e sinal da cruz 4071; a. e teologia 626. 1747. 1748. 1840.
2013. 2035. 2036. 2086. 2104
– benefícios da a. 2058f; Isaías chamou a. ao Espírito Santo 2102b; mistério da a. 340. 563. 581.
625. 626. 628. 637. 1322. 1502. 2013. 2015. 2035; foi às a., em primeiro lugar, que Deus ordenou
que produzissem seres vivos 625; é esta primeira a. que produziu o que tem vida a fim de não nos
admirarmos que, no Baptismo, as a. possam dar vida 625; onde há pacto com alguém, ali aparece a
a. 1748; novo género de a. 1825a; Isaías, pela palavra a. designa o Espírito Santo e também a a. do
baptismo 2102b
ALCUÍNO

– A.: «Cartas» 6497-6500
ALEGRIA

– a. cristã 621. 857. 1185. 1273-1275. 2646. 3017. 3707. 3708. 3895; a. e liturgia 2596. 3145; alegre-se
o justo no Senhor 3605a. 3605b
ALELUIA

– a. é uma exclamação hebraica formada por duas palavras, e significa louvor de Deus 5491; a. depois
do Evangelho 5657; a. e orações 660; a. e salmos 1486. 3955; a. e vida 3196. 3963; a. na terra 3962.
3963; a. no céu 3166. 3958. 3962. 3963; a. no ofício monacal 4119. 4985; a. nos funerais 2766
– dias de cantar a. 2736. 3197. 3388. 3433. 3790. 3882. 3895. 3955. 4527. 5473. 5521. 5693; dias de
não cantar a. 3196. 3895; execução do a. 5010; o que é o a. 2421. 2422. 3244. 3939. 3957. 3958.
3959. 3961. 3964. 4527. 6571
ALFAIA, ALFAIAS

– a. litúrgicas de um titulus 5545; a. litúrgicas de uma igreja 4469; venda ilegítima de a. litúrgicas
5456
ALIANÇA, ALIANÇAS

– a. com o inferno 1846; estabilidade das a. 1323; nova a. 112. 314. 409. 505. 509a. 510. 906. 909.
1296. 1406. 1494. 1597. 1617. 1728. 1837. 1868. 2068d. 2360; primeira a. 1613
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ALIMENTO, ALIMENTOS

– a. corporal e espiritual 2041; a. da Eucaristia 2487. 2863. 2864. 2865; a. e hereges 5016. 5159
– bênção dos a. 58-66. 88; Jesus é a. 573. 647. 888. 960. 1393; prescrições acerca dos a. 1780. 1781.
1844. 2338. 5746; não pode faltar ao justo o a. quotidiano 992c; temos um a. que nos dá a comunhão
com Deus pela comunhão do santo Corpo de Cristo 1443b
ALÍPIO

– A. 2989c. 2989d. 3459. 3460; A. e Agostinho 2994. 2995; baptismo de A. 2997
ALMA, ALMAS

– «A alma» 747-751; a. do mundo 459: a. dos mártires 965; a. e cristianismo 609; a. e Deus 594; a. e
pecado 1772; a. e salmos 2733; a. e vida eterna 2082; a. sem iniciação 1918
– como é a a. 1773. 1774. 2733; motivos de perturbação da a. 3124; a palavra de Deus cantada leva
a a. a progredir nas virtudes próprias que vêm até nós pelos cânticos piedosos 423; toda a a. que
acredita, concebe e dá à luz o Verbo de Deus e reconhece as suas obras 2000b; toda a a. que alcança
a perfeição proclama a grandeza do Senhor 2000c
ALTAR, ALTARES

– aceder ao a. de Deus 878a; a. celestial 511. 2659; a. de madeira 1968; a. de pedra comum 1928.
1986; a. de prata 5541; a. de vítimas 1307; a. pagãos 616. 962; a. portátil 6518; a. preparado 260
– a. e apologias 6505. 6515; a. e concelebrantes 4573; a. e Corpo e Sangue de Cristo 1968; a. e cristãos
447. 454. 926. 927. 928. 929. 1968. 3881. 4016; a. e diácono 4460; a. e Espírito Santo 1968; a. e fé
1926; a. e mártires 751. 2096. 2787. 3304; a. e monge 4087; a. e oblatas 1968. 2076. 2278. 5907.
5939. 5947; a. e orações 1968. 2252. 2260. 4428; a. e ordenações 4588; a. e pedras vivas 899; a. e
presépio 2585; a. e profanação 1970; a. e pureza 901. 2021. 3136. 4146; a. e sacerdotes 877; a. e
sacrifício 1136. 4110
– aproximar-se do a. 979. 2020. 2021. 2022. 2026; cada um de nós do seu holocausto acende o a.,
para que arda sempre 881a; consagração do a. 895. 1986. 4586. 5078. 5107; construção de a. 1310;
destruição de a. 1968; dignidade do a. 1928. 1931. 2643; Jesus é o a. 425; mistério do a. 1121.
1968. 2020. 4205. 5415; número de missas no mesmo a. 4392. 5210; número e tamanho dos a. 236.
273. 4202. 4210; o a. deve ser adornado com luzes permanentes, incensado e protegido com uma
balaustrada 4180c; recinto do a. 217; respeitar os a. 6521; sacramento do a. 2026. 3880. 3884; sete
a. consagrados em Roma 4525; só a Deus se erguem a. 2962; vestição do a. 1968. 6081
AMALÁRIO

– A. de Metz: «Exposição da Missa» 6569-6573; «Liber Officialis» 6555-6567; «Primeira Exposição
de Toda a Missa» 6574-6587; «Selecção do Ordinário Romano» 6568
AMBÃO

– a. e leitor: 1062. 3600. 4508. 5560. 5561. 5819. 5822. 5824. 5901. 5903. 6387. 6389. 6395. 6482.
6953; a. e diácono 4429; a. e Sagrada Escritura 3325; a. e tribunal da Igreja 1066. 5412; não convém
que os leigos subam ao a., excepto os que devem ler ou cantar pelos livros 4495e
AMBRÓSIA

– a. 1196; recomendas-me A., virgem consagrada ao Senhor, teu tesouro e também meu 2058j
AMBROSIÁSTER

– «Comentário à Primeira Carta aos Coríntios» 1696a; «Libellus Pseudo-Ambrosiano» 1697; «Livro
das Questões do Antigo e do Novo Testamento» 1694-1696
AMBRÓSIO

– obras de A. de Milão: «A Educação da Virgem e a Virgindade Perpétua de Santa Maria» 2058j-2059;
«A Fuga do Mundo» 2059e-2059h; «A História de Nabot» 2045; «A Morte de seu Irmão Sátiro»
2077-2083; «A Penitência» 2050-2057; «A Virgindade» 2059a-2059d; «Abraão» 1988b-1993;
«Apologia de David» 1998-1999; «As Virgens» 2057a-2058f; «As Viúvas» 2058g-2058i; «Caim e
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Abel» 1988a; «Cartas» 2084-2102; «Comentários aos Salmos 2060-2076b; «Elias e o Jejum» 19941997; «Exposição sobre o Evangelho de Lucas» 2000-2006; «O Bem da Morte» 2076c-2076d; «O
Espírito Santo» 2006a-2008; «Os Ofícios dos Ministros» 2046-2049; «Os Mistérios» 2033-2041;
«Os Sacramentos» 2009-2032; «Os Seis Dias da Criação» 2042-2044;
– A. compositor 5496; A. e canto dos salmos em Milão 2998; A. e descoberta de corpos de mártires
2998; A., Mónica e Agostinho 2986. 2989; amizade do povo por A. 2998; fama de A. 2986; fraqueza
da voz de A. 2014; influência da pregação de A. 2987; túmulo de A. perto do altar 2096; versos de
A. 3003; vocação de A. 2070
AMEN

– a. é uma palavra hebraica que significa assim é, assim seja, verdadeiramente, fielmente 395. 1204.
5491; «Amen» 1890. 2955; a. da comunhão 2024. 2041. 3610. 3890. 4016; a. do povo 395. 397.
1474. 2888. 3569. 4554; a. e baptismo 1171; a. falso 618; a. na pátria 3166; a. que ressoa como um
trovão 2745; sentido da palavra a. 3299; a maior parte das vezes, a palavra «Amen» aparece como
resposta do povo à fórmula «pelos séculos dos séculos» usada pelos presidentes das celebrações
litúrgicas, ou a algum «dom» que recebem, nomeadamente a Eucaristia.
AMIZADE

– por meio do Decálogo Deus preparava o homem para a sua a. e para a concórdia com o próximo
509a; a. entre Gregório e Basílio 1958b. 1958c. 1958d
AMOR, AMORES

– o a. de Deus não se aprende com normas e preceitos, mas é na própria constituição natural do homem
que está inserida uma força espiritual que contém em si a capacidade e a necessidade de amar 1531a;
a. a Deus e ao próximo 5604; a. e Espírito 3168; dois a. e duas cidades 3145; o a. é a plenitude da
lei e de todas as divinas Escrituras 3442; se o a. consegue expulsar o temor 1984a
ANÁFORA, ANÁFORAS

– a. Arménia 4739-4747; a. da Tradição Apostólica 778. 4591; a. das Constituições Apostólicas 16081621. 4635; a. de Ambrósio de Milão 2024. 2025. 2036. 4592; a. de Der Baliseh 2275. 4695; a. de
Nestório 4625-4634; a. de Nossa Senhora (etíope) 4736-4737; a. de Nosso Senhor (etíope) 4554. 4735;
a. de Roma (Cânone Romano) 4596-4608. 5020; a. de São Basílio de Cesareia (copta) 4696-4703;
a. de São Basílio de Cesareia (grega) 4658-4666; a. de São Cirilo (copta alexandrina) 4716-4726; a.
de São Cirilo de Jerusalém (grega) 1876-1881. 4691-4694; a. de São Gregório (copta) 4727-4734;
a. de São João Crisóstomo 4644-4651; a. de São Marcos (grega alexandrina) 4704-4714; a. de São
Pedro ou Sharar 4676-4682; a. de Teodoro 4618-4624; a. de Teodoro de Mopsuéstia 2902-2912.
4652-4657; a. de Tiago (grega) 4683-4690; a. de Tiago (síria) 4667-4674; a. do Eucológio de Serapião
1406. 4715; a. do Pseudo-Epifânio 4256-4258. 4738; a. do Rito Celta 4595; a. do Rito Galicano
4593; a. do Rito Hispânico 4594. 5317-5321; a. do Testamento do Senhor ou Testamentum Domini
4554. 4675; a. dos Apóstolos Addai e Mari 4609-4617; a. dos Doze Apóstolos 4636-4643
– a. da oblação 2899; a. e louvor 1878; a. é oração de todo o povo 2642; a. e palavras do bispo 783;
a. em forma indirecta 2902-2912; a. em voz alta 4777; a. no sentido de celebração eucarística 4192.
4198; a. varia segundo as Igrejas 5029a; convite à oração antes da a. 4762; descrição da a. 29012912; introdução à a. 1876
ANAMNESE

– a. das Anáforas ou Orações eucarísticas 778. 1406. 1618. 2025. 4554. 4592. 4604. 4615. 4622. 4630.
4640. 4648. 4663. 4671. 4680. 4687. 4699. 4710. 4723. 4731. 4743. 5321; a. e ordenamento do culto
2634
ANASTÁSIO

– A. Sinaíta: «Questões e Respostas» 5713-5716: «Sermão da Santa Sinaxe» 5717
ANÁSTASIS

– A. em Etéria (97 vezes) 1655... 1690; domicílio de uma leiga na A. 4187. 4188; ornamentação e
riqueza da A. 1663. 1715. 1819. 1820
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ANDRÉ

– A. de Creta: «Sermões» 5755-5755b; «Cânones» 5755c-5755d
ANEL, ANÉIS

– a. de ferro (dos esponsais) 679. 6458. 6603; a. de noivado 592; a. do bispo 6641
ANGLOS

– como proceder com os A. 5475. 5477; conversão dos A. 5485
ANIVERSÁRIO

– a. do nascimento 1935; a. da entrada na juventude 1935; a. do baptismo 1935; a. da ordenação de
bispo 4051. 4051a; a. do casamento 1935; a. da tomada de nome 1935; a. da inauguração de uma
casa 1935; a. da morte junto das relíquias 373
ANJO, ANJOS

– etimologia da palavra a. 5423; a. e Cristo 2000. 2010; a. do Céu 620; a. do Senhor 945; a. e baptismo
628. 2021. 2034. 2036; a. da penitência 339; a. e incensação do altar 2000; a. e horas canónicas 6500;
a. maus 615; a. de Satanás 2832. 2833; ministério dos a. 2103; na órbita do homem gravita um anjo
velando para que ninguém lhe faça mal, o anjo da guarda 2069f; precisamos que os a. peçam por
nós 2058h
ANO, ANOS

– a. sabático entre os judeus 148d; descrição do a. litúrgico: 1555. 1662-1693; do Advento ao Natal
6057-6064; as três missas do Natal 6065-6119; do Natal à Epifania 6120-6123; baptismos na Epifania
6124-6133; Apresentação do Senhor 6134; Septuagésima 6135; Sexagésima, Quinquagésima,
Quadragésima, Trigésima, Vigésima, Décima quinta e Oitava 6136; jejum pré-pascal 6137-6139;
escrutínios das crianças 6140-6171; iniciação cristã crianças 6172-6175; modo de celebrar a missa
em várias circunstâncias 6176-6211; primeiro mês do a. 2414; sermões de a. novo 3761-3763. 3764.
3765; costumes pagãos do a. novo 3760. 3761
ANTÃO

– vida de santo A. 1486b. 1486c. 1486d. 1486e.
ANTICRISTO

– obra do a. 825; o a. ameaça, mas Cristo defende-nos 1084. 1169a
ANTÍFONA, ANTÍFONAS

– o termo a. traduzido do grego, significa voz recíproca 5491; a. alternadas 1655. 1657. 1658; a.
apropriadas 1661; a. de entrada da missa 5546. 5897. 6069. 6569; a. e coros 5496
ANTIGO TESTAMENTO

– se eu compreendo a Lei no Espírito, não lhe chamo Antigo Testamento 888a
ANTIOQUIA

– Igreja de A. 277. 297; enviar cartas à Igreja de A. 298; enviar mensageiros à Igreja de A. 277. 297.
298
ANTOLOGIA

– apresentação: p. 5.
ANÚNCIO

– a. das festas e dos jejuns 6655
APARÊNCIA, APARÊNCIAS

– a. e realidade da Eucaristia 3891
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APASCENTAR

– só Deus pode a. o rebanho com justiça, só Ele apascenta com justiça 3616l. 3616m
APÊNDICE

– a. do manuscrito de Moscovo 377
APÓCRIFO, APÓCRIFOS

– «Actos a. de João» 481-487; «Actos a. de Pedro» 488; «Actos a. de Filipe» 489-497; «Actos a. de
Tomé» 1195-1208; não ler os a. 1788. 1789
APOLOGIA, APOLOGIAS

– «A. de Aristides» 326-327a; finalidade 327a
– «A. de David» 1998-1999
– A. de Atanásio: «A. ao imperador Constâncio» 1472-1475; «A. contra os Arianos» 1480-1481; «A.
da sua Fuga» 1476-1479
– «A. de Justino»: 378-398. 399-404; endereço das a. 378. 399; finalidade da a. 385
– a. ao tomar cada uma das vestes 6504; a. das Anáforas e Orações eucarísticas 4610. 4614. 4631.
4744; a. de um sacerdote 6449; o que é uma a. 378
APOSTASIA

– a. de Quinto 359; a. e pecado 1031. 1038. 1051; documento de a. 959
APÓSTATA, APÓSTATAS

– «Tratado sobre os A.» 956-974; a. cristãos 1230. 1235; a. e coragem 1237; a. e Eucaristia 756; a. e
interrupção da penitência 963; a. e libelos 969; a. e ordenação 607. 673; a. e perdão apressado 965;
a. fiel que regressa 2151
APÓSTOLOS

– «A Doutrina dos A.» 2361-2363; A. e ascensão 2363; A. e governo da Igreja 2642. 3678; A. e primeiro
dia da semana 2362; A. e salmos 2730; A. e seus sucessores 503a. 1963; A. Pedro e João 3308; A.
Pedro e Paulo 4368. 4369; assembleia e A. 1121; baptismo dos A. 634; baptismos nas festas do A.
2264; bispos e A. 1010; costumes dos A. 2967; decisões dos A. 178; doutrina dos A. 512; Eucaristia
e A. 396; mandato de Cristo aos A. 2015; mandato dos A. 505; missão dada por Cristo aos A. 4215a.
4218; nomes dos A. 426; o que os A. fizeram 176. 177. 178. 668. 326. 1122; o que os A. sabiam
178; orações dos A. (Veronense) 5405. 5408; ordenação dos A. por Jesus 2361; pregação dos A.
176. 504. 668. 668. 1143; significado da palavra A. 668; sofrimento dos A. 158; a. itinerantes 204;
a. verdadeiros 541; sucessões dos santos a. 1217a
APRENDER

–	Gregório e Basílio eram atraídos pelo afã de a. 1958a
APRESENTAÇÃO

– a. da Antologia Litúrgica: p. 5-6; a. da oblação no Cânone Romano 4601; a. do candidato ao baptismo
2812; festa da A. 1665. 6134
– a. do Senhor no templo 5523b
APROPRIADA, APROPRIADO

– expressão a. em Etéria (trinta vezes) 1661. 1667. 1671. 1673. 1674. 1677. 1678. 1679. 1681. 1682.
1684. 1685. 1691
APUTACTITAE

– o que são os a. 1669. 1686. 1693
ARCA

– a. da Eucaristia 968; a. e coração 3140; tocar a a. 1931
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ARCANO

– a. e mistérios 1515. 1515a; a. e Moisés 1515. 1515a; a. e sacramentos 896. 2719; a. e segredos 887
ARCIPRESTE

– quando devem permanecer sempre na igreja 4180h
ARENA, ARENAS

– atrocidades da a. 681; espectáculos da a. e do Senhor 622
ARIANO, ARIANOS

– «Apologia contra os A.» 1480-1481; a. e Corpo de Cristo 4508; Ambrósio e a. 2091; Atanásio e a.
1479; baptismo e a. 1480. 1481
ARISTIDES

– A. de Atenas: «Apologia» 325a-327a
ARNÓBIO

– A., o Jovem: «Comentários aos Salmos» 4230-4234
ARQUIDIÁCONO

– anúncio feito pelo a. 1672; eleição do a. pelos diáconos 2776; funções do a. 5522a; subordinação
ao a. 5763. 5764
ARRAS

– rito das a. 5353. 6603
ARREPENDIMENTO

– a. do pecador 921; a. dos lapsi 1048; a. e inteligência 335; a. e unidade 272. 276; a. sem mudança
de vida 538; processo do a. 335
ARTE, ARTES

– a. mágicas dos gnósticos 500; a. musical e evangelização 1508; a única a. é a fé, e Cristo a minha
poesia 4089a; cantar com a. e com júbilo 3110
ASCENSÃO

– a. de Cristo 1292. 1295. 1559. 1684. 1685. 1988. 2404. 2405. 2945. 3035. 4339; a. e alegria 3132;
a. e assembleia numerosa 3995
– importância da a. 3991. 4145; o que é a a. 3990. 3992. 3994. 3996. 3997. 3998. 3999. 4000. 4001.
4002. 4003; preces na a. (Veronense) 5373; ressurreição e a. completam-se 3993. 4340. 4341
ASCETA, ASCETAS

– os a. judeus encontram-se em muitos lugares do mundo 149; mas é no Egipto que eles são em maior
número 149; lugar que lhes é perfeitamente adequado 149; como são os oratórios e mosteiros 149;
horário diário dos a. 149; escritos dos fundadores dos a. 149; o que fazem os a. durante seis dias
da semana 149a; o que fazem no sétimo dia 149a; lugar sagrados comum dos a. 149a; continência
e alimentação dos a. 149a; o amor pelo estudo 149a; reúnem-se todas as sete semanas 149b; o que
fazem 149b; como estão à mesa a comer 149b; as mulheres a. são virgens 149b; não têm escravos
149c; entre eles todos são livres 149c; o sentido simbólico das explicações da Sagrada Escritura
149c; como celebram a Páscoa 149d; a importância da música e do canto 149d; os coros de homens e
mulheres 149d; danças e comida na Páscoa 149d; donde vêm estes costumes 149d; coros polifónicos
149d; verdadeira sinfonia musical 149d; os a. chama-se terapeutas 149d; a que se dedicam 149d
ASSASSÍNIO

– penitências por a. 5740. 5741. 5742
ASSEMBLEIA, ASSEMBLEIAS

– a. agradáveis 845; a. de dia e de noite 743; a. dos eleitos 545. 1560; a. dos homens e dos Anjos 945;
a. dos montanistas 747; a. e bispo 121. 233. 1535; a. e confissão 197. 904; a. e mensageiros 297; a.
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e muros de Jerusalém 1999; a. e pecador 433. 921. 839. 841; a. e reconciliação 1974; a. na igreja
paroquial 5081; a. no Antigo Testamento 107; a. no Novo Testamento 114; a. numerosa de sacerdotes
4377; a. numerosa 3265; a. reduzida 4370. 4467; a. reúnem-se em toda a parte 605. 1999; os irmãos
reúnem-se na a. da Igreja 1446a
– acolhimento dos estrangeiros na a. 1542; afastar-se da a. 614. 2580; aplausos da a. 3680; assiduidade
à a. 1543. 3138; cântico da a. dominical 439; como desejaria que os olhos desta a., dos catecúmenos
e dos fiéis, das mulheres, dos homens e das crianças, não os olhos do corpo, mas os da alma, olhassem para Jesus 912a; desleixo em frequentar a a. 2585; dias da a. 586; domingo e a. 847. 849. 1574.
2386-2394; feliz a. cujos olhos se fixam em Jesus 912a; força da a. 2642: homem idoso numa a. 1171;
nomes da a. 3217; o que se ensina na a. 3325; ordem na a. 1538; os que se mantêm afastados das a.
4552e; presença de maus cristãos na a. 4468; renúncia a Satanás na a. 728; ricos e pobres na a. 3134
ASTÉRIO

– A., o Sofista: «Homilias sobre os Salmos» 1311-1314
ASTROS

– criação dos a., dos luminares do céu, o sol, a luz, as estrelas 2042g
ATANÁSIO

– A. de Alexandria: «A Virgindade» 1483-1486; «Apologias» 1472-1481; «Carta a Epicteto» 1468a-1468e; «Carta a Marcelino» 1469; «Carta a Serapião» 1470-1471; «Cartas Pascais» 1458-1468;
«Hino à Virgindade» 1486a; «Sermão aos Neófitos» 1482; «Vida de Santo Antão» 1486b-1486e;
A. escapa aos assaltantes 1479; acusações e perseguições contra A. 1478; sinaxe numa igreja não
acabada 1472
ATENAS

– encontrámo-nos em A., como que arrastados pela corrente de um mesmo rio 1958a; Basílio foi o
único, entre todos os estudantes que se encontravam em A., a ser dispensado da lei comum 1958b
ATENÇÃO, ATENÇÕES

– a. ao bispo 838; a. aos benefícios de Deus 164; a. nas reuniões 849
ATEU, ATEUS

– os cristãos acusados de ser a. 379; ser crente ou a. 383; Sócrates foi considerado a., mas era cristão
390
ATITUDE, ATITUDES

– a. na oração 1318; a. no cânone 6095. 6098. 6559; diácono e a. na assembleia 1538
ATRAÍDA, ATRAÍDO

– a. por Cristo 3285; ser a. livremente e com prazer 3284
AUDIENTES

– cf. Ouvintes; a. e pecado 692; a. e perigo de morte 1040
AURÉLIO

– A. começou por ser leitor 1062; A. confessor 1061
AUTOR, AUTORES

– Autor Anónimo: «Carta a uma Religiosa sobre a Verdadeira e a Falsa Penitência» 6718-6733; a. e
obras da Antologia por ordem alfabética: p. 17-21; lista dos a. citados em nota: p. 11-16
AUTORIDADE, AUTORIDADES

– a. dos bispos de Alexandria, Roma e Antioquia 2212; bispo e a. 846; cristãos e a. 382. 398
AVE

– a. multicolor é a reunião dos gentios na Igreja, porque é formada por muitas línguas e povos longínquos 1324d
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AVENIDA, AVENIDAS

– a. são as ruas desimpedidas e espaços de uma cidade 5494
AVITO

– A. de Vienne: «Cartas» 4769a-4769b
AZEITE

– bênção do a. 1377. 1641; oferenda do a. na Eucaristia 779
AZEITONAS

– oferendas de a. na Eucaristia 780
ÁZIMO, ÁZIMOS

– a. corporais 1296; pão a. na páscoa 69. 83. 84; ; qual é a necessidade dos a. depois do pão celestial
4458e; refeição com pão a. 587
BABILÓNIA

– B. e Jerusalém 3145; cativeiro de B. 3033
BÁCULO

– b. do bispo 6641
BALAJ

– B., Corepíscopo: «Hino à Dedicação de uma Igreja» 4266a-4266j; «Oração pelos Defuntos» 4266k
BALAUSTRADA

– b. que protege o altar 4180c
BALUARTES

– b. são as paredes de uma cidade, chamadas assim porque protegem 5494
BANCO, BANCOS

– b. do presbitério 1536; b. dos sacerdotes 1916
BANHO, BANHOS

– abstenção do b. 728; o que é o b. comum 2557; o que é o b. da graça 2558. 2559; oração antes do
b. 658; pagãos e b. 627; Satanás e b. dos seus crentes 672
– b. do baptismo 559. 642. 1937. 2035. 2418; b. dos eleitos 794; b. dos judeus e dos cristãos 411. 822;
b. e jejum 3410; convite ao b. 580-581
BANQUETE, BANQUETES

– b. celeste 2040; b. celestial 1455; b. de Cristo 1393; b. dos cristãos 446. 453; b. pascal 4091; b. que
é a santa Igreja 1502; receber o b. celestial com fome 1455
BAPTISMAL, BAPTISMAIS

– «Hino b.» 1505; bênção da água b. 1587; catequese b. em Jerusalém 1687-1691; catequese pré-b.
1581; disciplina b. 4464; explicação dos ritos pré b. 2555; fonte b. 896. 1980; fórmula b. 1376. 1588.
4777; imersão e emersão b. 624. 1852; nudez b. 795; pecados depois do banho b. 2981; profissão
de fé b. 1130; promessas b. 4822. 4823; rito b. 728. 741. 795; rito b. de Novaciano 1257; tradição
b. 1515. 1515a; transformação b. 4496b; unção pós-b. 629. 1588; unção pré-b. 1586
BAPTISMO, BAPTISMOS

– «Actos Apócrifos» e b. 491. 493. 494. 495. 497. 1204. 1205. 1208
– «O B.» 623-642; «Sermão sobre o B.» 1979-1981
– admissão ao b. 1322. 1942. 2109. 2115. 3063. 3068. 4569; água e b. 340. 623. 626. 631. 1097. 1565;
b. administrado com espírito de fé 4180i; b., coluna de fogo e nuvem 2782a; candidatos ao b. 640.
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1644. 1833; definição de b. 829a; efeitos do b. 391. 411. 523. 538. 560-561. 562. 623. 633. 829a.
896. 913. 1500. 1514. 1727. 1853. 1854. 1855. 1856. 1980. 1981. 1986. 2476. 2477. 2603. 2858.
2861. 2969. 3254. 5416; fórmula do b. 200. 521. 1550. 1561. 1712. 2324. 2470. 2568. 2780. 2852.
2853. 4463. 5017. 5021. 5623. 5700. 5724. 5725. 6444. 6457; imersões do b. 2325. 2855. 2856;
importância do b. 829a; mistério do b. 317. 391. 521. 628. 631. 635. 888. 1854. 1855. 1857. 1986.
1991. 2013. 2017. 2243. 2406. 2408. 2419. 2456. 2494. 2513. 2534. 2658. 2808. 2847. 2849. 2963.
2969. 3051. 3263. 3271. 3275. 3452. 3638. 3681. 3891. 4462h. 4464. 4495f. 4902. 6438; nomes
do b. 391. 559. 1250. 1457. 1936. 1937. 1939. 2556. 2861. 3048. 3053. 3271. 4462h. 4464; o meu
discurso dirige-se aos que se inscreveram para receber a graça do b. 1988b; preparação para o b.
640. 642. 1378. 1583; razão de o neófito, em Milão, não oferecer no dia do b. mas só no oitavo dia,
depois de ser devidamente instruído, para que a ignorância do oferente não contamine o mistério da
oblação 2076; ritos explicativos do b. 2471; ritual do b. 200. 434. 391. 629. 728. 741. 1417. 1550.
1565. 1836. 1954. 1979. 2016. 2018. 2470. 2637. 2846. 3447. 4569. 5287. 5586. 5589; três b. 4566.
5629. 5630
– b. de bebés 1945. 1953. 1992. 2477; b. de catecúmenas 2116. 2150. 2173; b. de Clóvis 5053; b.
de Constantino 1288. 1289; b. de crianças 640. 1105. 1108. 1312. 1313. 1314. 1561. 1953. 1992.
2264. 2268. 2720. 3447. 5489; b. de Cristo 431. 633. 1328. 1750. 1821. 2081. 2959. 3262. 3274.
3786; b. de fogo 1249; b. de Jesus pouco depois do Natal 2782a; b. de João Baptista 115. 116. 117.
502. 632. 1566; b. de mulheres grávidas 5489; b. de sangue 638. 793. 1146. 3334; b. dos Apóstolos
634; b. dos hereges 501. 623. 627. 637. 639. 1128. 1129-1131. 1132. 1134. 1136. 1141. 1142. 1148.
1257. 1480. 1561. 2196. 2973. 2975. 3157. 4414. 4523. 5445. 5476; b. em caso de dúvida 5757b.
5729c; b. em nome de Cristo 1513. 2810; b. feito em dias indevidos e de forma anormal 4425; b.
feitos por pagãos 5757; b. feitos por um pseudo-presbítero 6605a; b. forçado 1949. 5057. 5451; b.
no Novo Testamento 118. 632; b. para todos 1945. 1946. 1948. 1952. 2036. 2149. 2178. 3063. 5696;
b. supersticioso 3760; b. único 538. 637. 1561. 1718. 1944. 2964. 2965. 3260. 5628. 5631. 6437; b.
urgente 2144. 2264. 3070. 3071. 5592; b. válido 2976. 5027. 5729b. 6441. 6606. 6609
– b. e catequese 2033. 2470. 2555. 2556. 2826. 2852. 2853. 2854. 4590; b. e circunstâncias 691. 1561.
1946. 1949. 1950. 1951. 1952. 1980. 2971; b. e Credo 2235. 2825; b. e Espírito Santo 2535. 3977.
5187; b. e exorcismos 1413; b. e fé 635. 636. 691. 1873. 1947. 1953. 2009. 2274. 2812. 2968. 2973.
3157. 4463; b. e homem novo 634-635. 742. 1519. 1749. 1751. 1833. 1834. 1847. 1952. 1993. 1941.
1953. 2039. 2041. 3063. 3597. 5051; b. e lapsi 2232; b. e lava-pés 2019. 3434; b. e lugar 1193. 2129;
b. e mães tímidas 1945; b. e mártires 1169. 2036. 2103. 4768; b. e ministros 639. 795. 1833. 1951.
2034. 2182. 2322. 2973. 5626. 5757b. 6609; b. e outros sacramentos 395. 396. 1864. 1940. 1946.
2264. 4435. 4438. 4503. 4794. 4795. 4938. 6724; b. e perdão dos pecados 431-432. 575. 760. 1004.
1752. 1753. 2053. 2403. 2964. 2965. 3078. 3258. 3637; b. e saída do Egipto 2490. 2491. 2492. 2493;
b. e sinal da cruz 1354; b. e tempo 641. 1456. 1520. 1561. 1687. 1942. 1944. 1947. 1949. 1950.
1996. 2147. 2264. 2603. 3673. 3785. 3979. 3980. 3982. 3983. 4951. 4951a. 4951b. 4959. 5060.
5196. 5217. 5304. 5619
BAPTISTÉRIO

– b. e santuário da regeneração 2034; b. exterior e interior 1848. 1849; descrição do b. 2572; encerramento e reabertura do b. 5069; entrada dos catecúmenos no b. 1839. 2034. 2572; o b. é onde se
encontra a água 728; perto do altar deve construir-se um b. 4180a; proibição de lançar moedas no
b. 2153; proibição de túmulos no b. 5214; que viste no b. 2035
BAPTISTERIUM

– cada presbítero deveria conhecer e entender bem o livro b. 6522a
BAPTIZADO, BAPTIZADOS

– b. dos que regressam 1154; b. e graça de Cristo 1162; b. em nome da Trindade 1470; banho dos b.
1378; deixai-o fazer, ainda não é b. 2981; Espírito Santo e b. 1138. 1140; exortação aos b. 642; hino
dos b. 436. 1506; não basta ser b. para se salvar 3079; não há rebaptizados, mas sim b. 1135; quem
não é b. 1312; unção dos b. com crisma 1130; vida dos novos b. 1552
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BAPTIZAR

– b. é dar o santo dom 1261; b. por ministério e b. por poder 3259; b. primeiro, evangelizar depois
3068; como mandou o Senhor b. 1437c; evangelizar primeiro, b. depois 3068; forma de b. 5150
– fórmula de b. herética 1160; Jesus mandou ensinar e b. 505. 1565. 2234; lei e forma de b. 635; necessidade de b. os hereges 1132. 1137. 1144. 1145. 1171. 1974; o bispo começa a b. 850. 2019; os
pagãos fazem-se b. em massa 627; quando é permitido b. 286. 639; o Senhor mandou b. em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo, isto é, na profissão de fé no Criador, no Filho Unigénito e no
que é chamado Dom de Deus 1437c
BARDESANE

– Filipe B.: «Diálogo sobre o Destino» 585-585b; B. e a poesia 4252
BARNABÉ

– Pseudo-B.: «Epístola de B.» 311-325
BARÓNIO

– B.: «Anais» 6517
BASÍLICA, BASÍLICAS

– b. ambrosiana 2094; b. construída em Roma e seus bens 5542; b. de Constantino 5541; b. de Fausto
2094; b. e celebração repetida da missa 4392; b. e circo 3159; b. junto da Anástasis 1658
– construção duma b. 3208. 5547; cristãos que antes de entrar na b. veneravam o sol 4291; dedicação
de b. 2420. 5019. 5550; estações nas b. 6636; o que é a b. 3534; orar na b. 6530; orientação duma
b. 4098; vésperas do aniversário de uma b. (Veronense) 5391
BASÍLIDES

– B. foi deposto de bispo 1120. 1123; B. penitente 1123; restabelecimento ilegítimo de B. 1122
BASÍLIO

– B. de Cesareia: «A Regra mais Breve» 1532-1533; «A Regra Monástica Maior» 1531a-1533; «Anáfora
Copta de São B. de Cesareia» 4696- 4703; «Anáfora Grega de São B. de Cesareia» 4658-4666;
«Cartas» 1523-1531; «Homilia do Mártir Julita» 1522; «Homilia sobre a Caridade» 1522j; «Homilia
sobre a Humildade» 1522i; «Homilias e Sermões» 1522-1522a; «Homilias sobre os Salmos» 15171518; «Sobre o Baptismo» 1519-1521; «O Espírito Santo» 1509-1516; «Regras Expostas com mais
Brevidade» 1522f-1522h; «Regras Morais» 1522b-1522e
– B. e exegese 1959; B. e Gregório de Nazianzo 1966; B. e o imperador Valente 1960; B. tinha sido
leitor antes de ser diácono 1959; construções que B. levou a cabo 1524; motivos da amizade entre
Gregório e B. 1958b; preocupações de B. 1524. 1525. 1526;
– B. de Slêucia: «Homilia Pascal» 4464
BEBÉ, BEBÉS

– b. e dom divino 1106; baptismo dos b. 1312. 1313. 1314. 1945. 1953. 1992. 2936. 2954. 3082. 5116.
6485; túnica de Cristo e b. 1967
BEBER

– bebe Cristo, que é a videira, que é o rochedo donde jorrou a água, bebe Cristo que é a fonte da vida,
bebe Cristo, que é o rio cuja corrente fecunda a cidade de Deus, bebe Cristo que é a paz, bebe Cristo
que é o coração donde correm rios de água viva 2065b
BEBIDA

– b. da imortalidade 573; b. de salvação 1868; b. do Senhor 960; b. espiritual 3287; bênção da b.
amarga na Páscoa 68
BEDA

– B. Venerável: «Carta a Egberto, Bispo de York» 5754; «Comentário à Carta de São Tiago» 5732;
«História Eclesiástica dos Povos Anglos» 5731a; «Homilias» 5731; «Penitencial de Beda» 5733-5753;

Bispo, bispos
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desde a sua profissão religiosa B. viveu sempre no mesmo mosteiro, dedicando-se intensamente ao
estudo da Escritura 5731a: oração de B. a Jesus 5731a
BEIJO, BEIJOS

– b. da comunhão 2101. 2574; b. da Confirmação 796; b. da paz 395. 654. 704. 778. 792. 1539. 1605.
1875. 4590; b. dado na boca 2574. 2915; b. de Cristo aos neófitos 2573; b. do Senhor 1539; b. e
selo da oração 654; o b. é sinal de paz sagrada 2070c; para que ninguém se perturbe com a palavra
b., pense como ao receber os membros do Esposo no momento místico da celebração dos mistérios,
os beijamos e abraçamos, e com os olhos os pomos sobre o coração 4458c
BELÉM

– B. significa casa do pão 4214; ofícios da Ascensão em B. 1684; ofícios da Epifania em B. 1664
BEM, BENS

– b. comuns que os cristãos possuem 2621; b. eclesiásticos 5152; b. imperecíveis 3028; b. pessoais
e b. da Igreja 5452. 5456. 5687; b. que tiveram origem em Cristo 2811; Deus colocou os seus b.
imperecíveis nas suas igrejas e recebe o sacrifício santamente oferecido 2102a
– partilha de b. 397; restituição de b. 1277; uso dos b. 605. 1802; viver b. 3949
BÊNÇÃO, BÊNÇÃOS

– «Actos Apócrifos»: b. da água 1202; b. matrimonial 1195
– b. hebraicas privadas ao longo do dia: ao começar a caminhar 14; ao lavar as mãos 2; ao longo do
dia 15-23; ao pôr os pés no chão 13; ao pôr-se de pé 10; ao vestir-se 11; da manhã 2-14; de acção
de graças 41. 42; do serviço 40; iniciais 25-27; pela alma que Deus nos deu 4; pela capacidade de
trabalhar 18; pela eleição de Israel 22; pela fortaleza de Israel 16; pela glória de Israel 17; pela
inteligência dos animais 5; pela Lei 23; pela misericórdia 20; pela saúde 12; pelas coisas que vemos 9; pelo milagre da vida 3; pelos mandamentos e pela palavra de Deus 21; por não ser escravo
7; por não ser homem 8; por não ser mulher 8; por não ser pagão 6; por tudo o que temos 15; as
dezoito b.: 24-42; b. de santificação: do dia do sábado ou de uma festa 55; do pão 56; do vinho 54;
b. birkat Ha-Mazon: 57-66; b. da redenção na noite da páscoa: 81-86; b. do cântico na noite pascal:
96-101; b. do terceiro rito na noite pascal: 87-91; b. na comunidade de Qumrãm: 105-106; b. Šema,
Israel:102-104
– b. cristãs: b. da água baptismal 1587. 1641; b. das fontes (Veronense) 5410; b. das primícias 2253.
2261; b. de Deus 167. 645. 3147. 706. 1576. 1578. 1580. 3147; b. do azeite 1641; b. do bispo 1655.
1656. 1657; b. do lume novo 6454; b. do óleo dos enfermos 1586. 6493; b. do pão 4094; b. do povo
na missa 1408. 4908. 4912. 4961. 5325.5706; b. dos catecúmenos 1397. 2239; b. dos doentes 1401.
6670; b. dos frutos 808; b. dos leigos 1399; b. dos Patriarcas 630; b. e fé ortodoxa 3516. 3518: b. final
1405. 1627; b. galicanas 6439. 6446. 6447. 6448; b. na Páscoa e Natal 5110; b. no Antigo Testamento
108; b. no baptismo 630; b. no Novo Testamento 119; b. dos três jovens 4901; b. nupcial 571.708.
1696. 2043. 2089. 4090. 4846. 6458. 6643; b. para a refeição 1593; b. pela criação 1577; b. pelo
domingo 1579; b. pelo sábado 1579; b. solene antes da comunhão 5913; boa dicção forense não é
uma b. 3024; cruz para dar a b. 5484; força da b. 2041; livro das b. 5950; oração cristã semelhante
às dezoito b. 189-191; pão da b. 909
BENITENTIALEM

– cada presbítero deveria conhecer e entender o libro das bênção ou b. 6522a
BENTO

– B. de Núrsia: «Regra dos Monges» 4975-5006; referências a B. 5427; morte de B. 5428
BÍBLIA

– a B. na versão dos LXX 389
BISPO, BISPOS

– acolhimento dos b. 846. 1269. 1542; acusações contra b. 2349. 2350; alocução do b. 1689; amor
pelo b. 218; ausência do b. 639; autoridade do b. 232; cânones sobre os b.: 4974a. 4974b. 4974c.
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4974d. 4974e. 4974f. 4974g. 4974h; cartas dos b. 353. 1052. 1167; casa do b. 4075; celibato dos b.
2209; como devem ser os b. 208. 845. 1595. 4055. 4056. 4180; condições para poder ser b. 2208.
4470; chorepiscopi não são b. 5029; convivência com b. indignos 5729e; cultura religiosa do b.
6521; Cristo e os b. 215; defecção de b. 5446; deposição de b. 1123. 1257; desprezo pelos b. 1115;
eleição dos b. 208. 776. 1053. 1121. 1122. 1575. 1595. 2776. 4101. 4395. 6478; enumeração dos b.
de cada Igreja 503a; escolha de b. 3557. 3558. 5453. 5454. 5455. 5460. 5464. 5465; estabilidade do
b. 2289; estar de acordo com o b. 216. 233. 248. 272. 286; Etéria usa a palavra b. cerca de cem vezes
1655... 1693; etimologia de b. 4804; falso b. 1088. 1247. 1256. 1257; fardo dos b. 4803; firmeza do
b. 286; funções do b. 639; 876. 832. 847. 852. 1152. 1640. 2750. 3214a; igrejas dadas a b. indignos
908; julgamento dos b. 425; litígio entre b. 2228; lugar da cadeira do b. 845; missa que o b. canta
no dia da sua ordenação 5595c; missa que o presbítero deve celebrar no aniversário da ordenação
do b. 5595c; nada fazer sem o b. 236. 247. 275. 286. 287; nada foi entregue ao b. para sua utilidade
pessoal 1983a; não sou b. para mim mesmo 3042; nomes dos b. 903. 2272. 4078; ninguém despreze
um b. por aquilo que ele é como homem 1983a; o b. deve confiar naqueles que mostram ter qualidade
e competência 4180a; o b. é o vigilante e o pai comum 4180; o que quer dizer b. 3669; ocupação
do b. 2281; oração pelo b. 1404; orações para a ordenação dos b. 5595c; ordenação do b. 776. 777.
830. 1076. 1118. 1554. 1595. 1596. 1597. 1639. 2204. 2210. 2212. 2272. 2276. 2310. 2311. 3717.
4415. 4470. 4471. 4507. 4553. 4587. 4974a. 5464. 5488. 5515. 5594. 5676. 5757d. 6349-6380. 6495.
6641. 6674; ordenação do primeiro b. dos Anglos 5488; Pai é b. de todos 232. 910; permanência do
b. numa igreja 2621; primeira saudação do b. 1598; qualidades do b. 1535; relações dos b. 2305.
2306. 2309; reuniões dos b. 5438; sermão dirigido aos b. 4053. 4801-4810; transferência de b. 1252.
2221. 2228; um b. em cada igreja 273; união ao b. 214. 217. 227. 235. 242. 247. 257. 275. 286. 296;
violência contra b. 5199
– b. Agostinho 4058; b. bons 178. 911. 1070. 1087. 1095. 1116. 4054. 5015; b. casados 1562. 4090.
5173. 5690; b. celibatários 1562; b. contra vontade 1917. 1921; b. de Roma 3398; b. desleixados 3602;
b. donatista 3359; b. interino 5458; b. mártires 468. 1234; b. maus 886. 907. 957. 1043. 1110. 1111.
1212. 3539. 3547. 3548. 3549. 3550. 3551. 3552. 3553. 4056. 4057. 4110. 5443. 5463. 5667. 5677.
5684. 5685; b. Melécio 4250; b. na Ascensão 1685; b. na procissão de Ramos 1673; b. nas Cartas
de Cipriano: 1007-1008, 1010, 1031, 1032, 1036, 1038, 1041-1043, 1046, 1048, 1051-1053, 1062,
1068, 1070, 1072-1073, 1076, 1081-1082, 1087-1092, 1095, 1110, 1113-1118, 1121-1123, 1127,
1132, 1135, 1152, 1163, 1166, 1168; b. para vós, cristão convosco 4052; b. privado do episcopado
5460; b. que adquiriram libelli 1120. 1123; b. que mudam de cidade 4447; b. suspenso 4250
– b. e acção de graças 783; b. e actas do concílio 5687; b. e administração 4806; b. e adúlteros 1073;
b. e Apóstolos 176. 177. 178; b. e baptismo 2009. 2019. 2751; b. e bênção do crisma 4426. 4521;
b. e bens 2313. 2315. 2316. 2356; b. e cartas de recomendação 2258; b. e catequese 1687. 1688.
6538. 6539; b. e celebração 1081. 1960. 2876. 5891. 6538. 6539; b. e cismáticos 1127. 2750; b. e
clérigos 2314. 5192; b. e comunhão 2257; b. e comunidade 246. 248. 272. 286; b. e confirmação
2714. 5520. 5647; b. e dedicação de igrejas 1275; b. e Deus 235; b. e diácono 842. 844. 850. 2751.
2752; b. e doentes 1381; b. e Evangelho 1090; b. e exames aos presbíteros 6519; b. e fiéis 3265; b.
e hereges 607. 673; b. e ignorância 4110; b. e Igreja 1117; b. e lapsi 1044. 1074; b. e leis 1104; b.
e língua rústica 5468; b. e martírio 1168; b. e misericórdia 836; b. e mulheres 2132. 2209. 5174;
b. e oferendas 2133. 5121; b. e oração 2886. 2887; b. e ordenações indevidas 4455e. 4456b. 4495.
4495a; b. e Papa 1122; b. e Páscoa 1078. 1243. 1244; b. e pecadores 425. 889. 831. 833. 834. 835.
838. 836. 840. 841. 1170. 4425; b. e penitência 1039. 1974. 2261. 2935. 4402. 4485; b. e penitentes
1975. 1978. 2261; b. e perdão dos pecados 1973. 2750; b. e pessoas importantes 846. 1255; b. e
pobres 846. 1526; b. e poder apostólico 1983; b. e pregação 1387. 3601. 3669. 5678; b. e presbíteros
178. 2751. 2397. 2760. 4521. 4522. 5648; b. e reuniões anuais 2312; b. e Roma 2229. 2230; b. e sã
doutrina 3717; b. é sacerdote 1929; b. e saltério 6477; b. e sucessores 178. 892. 3557. 3558. 3559.
3560. 3561. 5645; b. e texto a ler 902; b. e trabalho 4805; b. e unção dos enfermos 2719; b. e unidade
975a. 976; b. e visita pastoral 5181; b. e vontade do povo 5141
BLANDINA

– mártir cristã 1231. 1236. 1238. 1239

Caminho, caminhos
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BOATO, BOATOS

– b. contra os cristãos 594. 4467
BOCA, BOCAS

– b. dos confessores 956; b. e alimentos dos ídolos 962; b. e sinal da cruz 1354; b. que pronuncia o
Amen 618;
– comunhão na b. 5668; tocar a b. 2009. 5617; todas as leituras procedem da mesma b. 3704
BONIFÁCIO

– B.: «Cartas» 5718b; «Renunciações e Profissão de Fé Catecumenais» 5718-5718a; «Estatutos de
São Bonifácio» 5719-5721
BRAÇO, BRAÇOS

– b. do Pai é o seu Filho 3676; oração de b. abertos 452
CABARÉ

– clérigos e c. 2329
CABEÇA

– apoiar a c. no altar 1926; feliz a alma que levanta os olhos para a sua C., que é Cristo 1983b; posições da c. na oração 549. 1354; rezar com a c. descoberta 600; somos membros de um só corpo,
temos uma só c., somos inundados por uma só graça, vivemos de um só pão, percorremos o mesmo
caminho, habitamos na mesma casa 4049a; unção da cabeça com crisma 2019
– c. e corpo 3106. 3164. 3173. 3218; c. e membros 255
CABELEIRA

– c. e bênção nupcial 571; c. extravagantes 686
CADEIRA, CADEIRAS

– c. do bispo 1536; novo lugar da c. presidencial 5897
CAIO

– testemunho de C. 1219
CAIXA

– c. comum dos cristãos 605; viúva que não olhava para a c. 1006
CALDEUS

– os c. extraviaram gravemente 325f; os c. não conheceram a Deus 325c
CÁLICE, CÁLICES

– «Actos Apócrifos»: oração do c. 481
– beber do mesmo c. 2621; catequese sobre o c. 5642; comunhão do c. 1084. 1393. 1894; consagração
do c. 500. 826. 827. 1095. 2960. 4158; cuidado com o c. 728. 814; destruição de um c. 1476. 1477.
1478; entrega do c. 2924; Jesus e o c. 909. 1098. 1102. 1870; o que está no cálice é aquilo que jorrou
do lado de Cristo 2631. 4016; ofertório do c. 6451; sinal da cruz sobre o c. 6588; um só c. 5729a;
veneração do c. 2773; vinho e água no c. 514. 797. 1100. 2026
– c. apenas abençoado 2960; c. da acção de graças 416; c. da Eucaristia 415. 516; c. de ouro 2623.
5541; c. de prata 5541; c. do Sangue de Jesus Cristo 273; c. e ceia judaica: 67-86. 91. 93. 96. 97;
c. e corporal 3937; c. fruto da criação 510. 516; c. levado ao Papa 6108. 6109; c. quebrados pelos
donatistas 1969; c. santificado pela palavra 3881; c. só com água 1096. 1099; c. sobre o altar 6088
CAMINHAR

– c. de glória em glória 1872; c. e cantar 3149. 3168
CAMINHO, CAMINHOS

– conclusão dos dois c. 199. 325; Cristo, c. universal de salvação 2059d. 3333a; o c. da morte ou das
trevas 198. 322. 324; o c. da vida ou da luz 194. 197. 322. 323. 4582; os dois c. 194. 322; são muitos
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Canto, cantos

os c. do Senhor, mas Ele próprio é o c. 1445b; felizes os que andam nos c. do temor do Senhor 1445b;
o homem está a c. 2065a
CAMPO, CAMPOS

– c. em poisio entre os judeus 148d
CANCELA, CANCELAS

– Etéria utiliza a palavra c. doze vezes 1655...1690
CANDELABRO, CANDELABROS

– sete c. de ouro e prata 6069

CANDIDATO, CANDIDATOS

– c. ao baptismo 2419; louvor dos c. ao baptismo 1456; todo o c. pode enganar e ser enganado 640
CÂNONE, CÂNONES

– «C. Apostólicos» 2276-2360; «C. de Hipólito» 1376-1392; «C. do Rei Edgar» 6713-6716; «C.
Romano» 4596-4608. 5020. 5149
– c. das Escrituras 3444; c. enviados ao Papa Silvestre 2187; observar os antigos c. 5167
– c. e silêncio 6593; c. em voz baixa 5892. 5912. 5915-5929. 6093; explicação do c. 6593. 6594. 6595.
6596. 6597. 6598. 6599; gestos e atitudes corporais no c. 5921. 5922. 5927; palavras acrescentadas
ao c. 5548. 5553. 5557. 5695. 6636; palavras do c. romano 2024. 2025. 5023. 6566. 6593. 6594.
6595. 6596. 6597. 6598. 6599. 6636; quando começa o c. 6564; sinais da cruz no c. 5918. 5922.
5925; texto latino do c. no Gelasiano antigo 5598
– diversas partes do Cânone Romano: diálogo 5915; Vere dignum 5916; Sanctus 5917; Te igitur 5918;
Memento, Domine 5919; Communicantes 5920; Hanc igitur 5921; Quam oblationem 5922; Qui
pridie 5923; Simili modo 5924; Unde et memores 5925; Supra quae 5926; Supplices te rogamus
5927; Memento etiam, Domine 5928; Nobis quoque peccatoribus 5929
CÂNONE ROMANO

– Oração Eucarística I ou C.R.: 4596-4608. 5020. 5149

CANSAÇO

– c. após a Vigília pascal 3882. 3884; c. de quem escuta 3125; c. do pregador 4014
CANTAR

– c. ao Senhor 3110; c. apenas o que deve ser cantado 3011; c. bem 3110. 3152; c. com a boca e com
as obras 3205. 3241. 3244; c. com júbilo 3110. 3175. 3178; c. conscientemente 3085. 3087; c. de
coração sincero 3147; c. e caminhar 3149. 3168. 3228; c. e comprometer-se 2607; c. e subir 3209;
c. é uma arte 3509; c. e viver 3615. 3616; c. para quê 5703; c. salmos 605. 3128. 3130. 3179. 3183.
3191
– gosto de c. 955. 1508. 3435. 3436; tempo de c. e tempo de calar 3191; textos a c. na igreja 5157
CÂNTICO, CÂNTICOS

– c. é o som de voz de alguém que canta com alegria 5491 c. antes das oferendas 3351; c. da assembleia
dominical 439; c. da comunhão 1624. 1892. 3351; c. de Deus 3239; c. de vitória cristão 2609; c. do
Antigo Testamento 109; c. do Novo Testamento 120; c. e edificação do coração 3701; c. e vozes do
melhor timbre 621; c. em línguas alternadas 2772; c. espirituais 955; c. na consagração dos óleos
4586; c. na liturgia 569; c. nos funerais dos defuntos 4590; c. novo 3110. 3149. 3176. 3177. 3247.
3612; c. obscenos nas igrejas 5666; c. para acompanhar ao saltério 3241; c. sagrados 4577; na Igreja
há c. 2042c
– cantor do c. na salmodia 1529; o que o c. não pode fazer 1640; finalidade dos c. da Eucaristia 4577
CANTO, CANTOS

– o c. de uma só pessoa, em grego chama-se monódia e em latim sicinium 5491; origem do c. 423;
porque se usa o c. na Igreja 423; as virtudes do c. 423; na igreja deverá haver um serviço ininterrupto
de c. de salmos 4180d; o c. da Igreja, o c. do povo, o c. do mar 2042d

Carta, cartas
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– antifonário para o c. gregoriano 6635; aversão pelo c. gregoriano 6589; clérigos devem aprender
c. romano 6519; corrupção do c. gregoriano 6635; manter e utilizar o c. gregoriano 6589; pouca
simpatia pelo c. 5703
– c. alternado 1508; c. de hinos 3435; c. de toda a terra 3185; c. do offertorium 5693. 5945; c. do sonus
durante a procissão dos dons 5705, ou de um salmo 5028; c. dos salmos 1517. 3102. 3105. 3435
CANTOR, CANTORES

– o c. é assim chamado porque modula a sua voz para cantar 5492; c. de salmos 2236. 3121; c. do
cântico na salmodia 1529; c. e uso do orárion 2241; Deus conhece bem os c. 3110; escolha dos c.
5516; o c. é o melhor cântico 3616
CAPELÃO, CAPELÃES

– c. de uma comunidade de religiosas 3556
CAPITÓLIO

– o C. de Roma é assim chamado porque foi ele o edifício mais alto da cabeça, caput, da cidade romana
e da sua religião 5494
CAPÍTULO, CAPÍTULOS

– Pseudo-Teodoro: «C. de Teodoro» 5756h; elementos dos c. do Pseudo-Teodoro 5756h
CARÁCTER

– o c. dos que odeiam 4552b-4552c
CARIDADE

– c. e Escrituras 3342; c. e perdão dos pecados 182; c. fraterna 350; casamento com pagãos e c. 704;
críticas por causa da c. 605; fervor da c. 3118; homilia sobre a c. 1522j; manter-se na c. 222; o que
é a c. 3196. 3586. 3801; valor e perfeição da c. 182; vínculo da c. 3288
CARISMA, CARISMAS

– c. na seita montanista 747; o que são os c. 775. 1594; pedir abundância de c. 642; ao distribuir a
todos os seus c., o Espírito é o todo que se encontra em cada uma das partes 1514a
CARLOS MAGNO

– C. Magno, imperador: «Capitulares» 6518-6524 [«Capitulares Gerais» 6518; «Capitulares
Eclesiásticas» 6519; «Capitulares de Saxe» 6520; «Capítulos Extraídos das Capitulares Aquenses»
6521; «Capitulares Relativas aos Exames dos Clérigos» 6522; «Capítulos dos Exames Gerais» 6522a;
«Capítulos da Doutrina dos Clérigos» 6522b; «Capítulos dados aos Presbíteros» 6523; «Capitulares
Eclesiásticas» 6524]
CARNE

– a c. ressurgirá: toda a c., precisamente a c., e a c. inteira 742a; onde quer que se encontre, a c. será
depositada junto de Deus 742a; c. de Jesus Cristo 273. 2028. 3181; comer c. leva à impureza 5514;
cremos na ressurreição da c. 2949; debilidade da c. 3129; Eucaristia alimenta a nossa c. 516; nossa
c. é lavada... e alimentada 741; o Filho de Deus, ao subir ao Céu, deixou-nos a sua própria c. 2589a;
os cristãos não vivem segundo a c. 458; participar na c. de Cristo 4217e; ressurreição da c. 741-742.
3037. 3937a. 3937b. 3937c. 3937d. 3937e
CARTA, CARTAS

– «C. a Calosírio» 4228; «C. a Diogneto» 457-465; «C. a Januário (54 e 55) 3401-3410. 3411-3440;
«C. a Marcelino» 1469; «C. a Senário de Ravena» 4515-4528; «C. a Serapião» 1470-1471
– «C. de Adriano a Minúcio Fundano» 398; «C. de Agostinho» 3352-3595; «C. de Alcuíno» 6497-6500;
«C. de Ambrósio» 2084-2102; «C. de Avito de Vienne» 4769a-4769b; «C. de Beda Venerável» 5754;
«C. de Cipriano» 1007-1168. «C. de Clemente Romano aos Coríntios» 155-193, lia-se no dia do
Senhor 1227; «C. de Constantino às Igrejas» 1284-1285; «C. de Dionísio de Alexandria» 1170-1174;
«C. de Elbon a Haligtário» 6541; «C. de Epifânio de Salamina» 2401; «C. de Fulgêncio Ferrando»
4974; «C. de Fulgêncio de Ruspas» 4794-4798; «C. de Gregório de Nazianzo» 1964-1965; «C. de
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Casamento, casamentos

Haligtário a Elbon» 6542; «C. de Hincmar de Reims» 6640-6641; «C. de Inácio de Antioquia»: «a
Policarpo» 290-298; «aos Efésios» 212-228; «aos Esmirnenses» 279-289; «aos Filadelfos» 269-278;
«aos Magnésios» 229-244; «aos Romanos» 258-268, data desta carta 268; «aos Tralianos» 245-257;
«C. de Jerónimo» 2754-2776; «C. de João, Diácono» 4515-4528; «C. de Liciniano de Cartago» 5412;
«C. de Nilo de Ancira» 4086-4087a; «C. de Paciano de Barcelona» 1982-1983; «C. de Paulino de
Aquileia» 6496; «C. de Paulino de Nola» 4092-4098; «C. de Policarpo aos Filipenses» 342-354;
«C. de Sinésio de Cirene» 2704; «C. de Teodoreto de Ciro» 4463;
– «C. dos Apóstolos» 424-433; «C. do Papa Adriano I» 6459-6460; «C. do Papa Celestino» 41004104; «C. do Papa Cornélio a Fábio» 1256-1257; «C. do Papa Félix II» 4514; «C. do Papa Gelásio»
4530-4549; «C. do Papa Gregório I (Magno)» 5438-5490; «C. do Papa Gregório II» 5729-5730a;
«C. do Papa Gregório III» 5757-5757d; «C. do Papa Inocêncio I» 2705-2721; «C. do Papa João III»
5029-5029a; «C. do Papa Leão I (Magno)» 4390-4425; «C. do Papa Leão IV» 6588-6589; «C. do
Papa Martinho I» 5603-5603a; «C. do Papa Nicolau I» 6602-6609; «C. do Papa Pelágio I» 50245027; «C. do Papa Sirício» 2263-2273; «C. do Papa Vigílio» 5015-5023; «C. do Papa Zacarias»
6437-6440; «C. do Papa Zósimo» 2723
– «C. Cornutiana» 4469; «C. enviada ao Povo de Selêucia-Ctesifonte» 1331; «C. Pascais de Cirilo de
Alexandria» 4221-4227; «C. Pascais» de Atanásio 1458-1468; «C. Pascais» de Dionísio 1264; «C.
sobre a Verdadeira e a Falsa Penitência» 6718-6733; «C. sobre Melécio» 1212; «C. sobre o Martírio
de Policarpo» 355-377
– c. colocada no altar 2102; c. de confissão e c. de comunhão 2130. 2163. 2197. 2255; c. de recomendação 2194. 2195. 2258. 2287. 2288. 2308; c. de Valeriano a respeito de Cipriano 1166; c. e
Sagradas Escrituras 3145; c. eram lidas por muitos 3440; c. escritas por mulheres casadas 2186; c.
que serão lidas diante de Cristo 1119; circulação das c. 353. 375. 1052; transcrição de c. 377
CASA, CASAS

– ao entrar numa c. 659; Eucaristia guardada em c. 1523; proibição da Eucaristia celebrada em c.
particulares 4776a; uma c. em Jerusalém 906. 931. 1464
– c. de Deus 3124. 3175. 3214a; c. de festa eterna 3123; c. de Hermas 338; c. de oração 417. 1524; c.
de oração é aquela em que está erguida a sagrada mesa de Deus, onde se realiza o mistério vivificante
do corpo e sangue de Nosso Senhor e redentor 4180c; c. do bispo 4075; c. do Senhor 1543. 3199.
3207; c. grandes para orar 1175; c. onde se enviam diaconisas 850; c. para os ministros 1524; c.
que os cristãos ungem 414; a c. que é o templo de Deus 1444a; esta c. deve ser edificada por Deus
1444b; não se afastar da c. de Deus 1990
CASAMENTO, CASAMENTOS

– «Actos Apócrifos»: referência ao c. 491. 494. 497
– anel de c. 592; bênção de c. 571. 5688. 6643; c. de Cristo com a Igreja 4502b; clérigos e c. 1562.
2138. 2231. 2292. 2293. 2294. 2326; condições para o c. de uma órfã 3583. 5688; consumação do c.
711-712; contrato de c. 703. 5688; devem evitar-se os casamentos entre pessoas que não têm a mesma
fé 2089b; dignidade do c. 1946; filhos dos bispos e c. 2259; finalidade do c. 3335. 3599; hereges,
espirituais e c. 764; idades para o c. 4181; imoralidade nos c. dos cristãos 3077; indissolubilidade
do c. 5056; juramento de fidelidade no c. 3363; legislação sobre o c. 6642; maridos e esposas 295;
na Quaresma não se celebrem c. 4974v; não dar filhas em c. 2122; no c. não há coroas 6603; ofertas
no c. 677; pacto conjugal e c. 2059. 6458; rito do c.: ir à igreja com oferendas 6603; bênção e véu
6603; coroas sobre a cabeça 6603; vida comum 6603; segundo c. 739-740. 1779; tábuas de c. 3620;
velação da esposa no c. 5699
– c. com a enteada 2171; c. com maridos de cabelos longos 2172; c. de adultos 4180r. 4180s; c. de
crianças 4180r. 4180s; c. de cristãs com pagãos 702. 703. 704-708. 1450. 2197. 3584; c. de fiéis com
escravos 1647; c. de um viúvo com a cunhada 2166; c. dos jovens 4180r. 4180s; c. dote e convenção
escrita 6603; c. duplos em tempo de guerra 4407. 4408. 4409. 4410; c. espiritual do baptismo 2534;
c. ilegal 5118; c. ímpio da presbítera, diaconisa, freira 6464; c. junto do altar 4090; c. por imposição
dos pais 4180r. 4180s; c. uma só vez 698. 738. 764-767. 1779
– c. e baptismo 1946; c. e bispo 295. 4049; c. e concubinato 5139; c. e costumes da Igreja romana
6603; c. e cristãos 388. 453. 458. 703. 708; c. e junção das mãos 1964; c. e liberdade 4180; c. e vida
moral 4844. 4845. 4846. 4847. 4848. 4850. 4866

Catequese, catequeses
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CASAR

– bispo, presbítero e diácono casam uma só vez 764-767; quem volta a c. não pode ser chefe da Igreja
700
CASTIDADE

– «A Castidade» 752-763; «Exortação à Castidade» 737-740; c. e comunhão 3689. 4146. 4147. 4858;
c. e sacerdócio 4111; cristãos e c. 453. 739. 1777. 1778. 4146. 4147. 4847. 4848. 4849. 4853. 4856.
4859; diversas espécies de c. 3688a; festas e c. 4834. 4841. 4862. 4948; louvor da c. 2058a; o que
é a c. 537. 682. 688; o que á a c. virginal 2058
CASSIANO

– João C.: «Conferências dos Padres» 4135-4150a; «Instituições Cenobíticas» 4113-4134; João C.
4113-4150
CASSIODORO

– «Comentários aos Salmos» 5007-5011a; «Instituições» 5011a
CATECISMO

– o que é um verdadeiro c. para adultos 520
CATECÚMENA, CATECÚMENAS

– baptismo da c. adúltera que matou o filho 2173; baptismo de fogo duma c. 1249; c. ungidas onde
não houver diaconisa 850; c. ungidas por uma diaconisa 850
CATECUMENADO

– a entrada em c. 789-790. 920. 4569; duração da instrução do c. 791. 1644; duração do c. dos flâmines
2109; o c. propriamente dito 791-794. 920; oração após cada instrução de c. 792; prática do c. e
baptismo 3068
– c. de Agostinho 2987; c. de dois anos 2147; c. e palavra 2001; c. prolongado 1520
CATECÚMENO, CATECÚMENOS

– c. e baptismo 1985. 2143. 3673. 3687. 3688. 5115; c. e bênçãos 1397. 2239; c. e bispo 831. 1655.
1657; c. e catequese 3080; c. e celebração 1476; c. e Corpo de Cristo 3119. 3270. 3687; c. e cruz 2036;
c. e despedida 1397. 1599. 1648. 1651. 2090. 2239. 2640. 3619. 4573. 4578. 6566; c. e Eucaristia
1450. 2077; c. e Evangelho 4440; c. e exorcismos 2678. 2820. 2821; c. e fiéis 673. 2673. 3258; c.
e Igreja 1944; c. e imposição das mãos 793. 2094; c. e instrução 623. 791. 1563. 1837; c. e jejum
2589; c. e louvor do ofício 4205; c. e martírio 1146; c. e oração dos fiéis 792. 1539; c. e Paraíso
1985; c. e Páscoa 2589. 4397; c. e penitência 1970; c. e sal 2250. 2678. 5616; c. e salmos 3121; c.
e sinal da cruz 3270. 3271
– c. já chama a Deus seu Pai 4237; c. lapsi 2220; c. ou ouvintes 3687; c. por muito tempo 1520. 1521.
3498; c. que adoecem 1022; c. retiram-se dos mistérios mais sagrados 4205
– como são santificados os c. 3060; como se ora pelos c. 2640; condições do c. a catequizar 3023;
conselhos aos c. 1213; cristão e c. 2249; disposição necessária do c. 3020; entrada no número dos c.
896. 1644. 1717. 1791; etapas do c. 4974; grupo dos c. ouvintes 4517; lugar dos c. 2640; missa dos
c. 5120; nomes de c. 1186; o que são os c. 2565. 2566. 2640. 2673. 2678. 3672; oração sobre os c.
1396. 5591; ordem dos c. 4564; palavra c. em Etéria (cerca de trinta vezes) 1655... 1690; posição
dos c. 2640; prescrições sobre os c. 1590. 2259; ritos dos c. 4261; unção dos c. 2678
CÁTEDRA

– c. episcopal 5471; será que devemos renunciar à c. 1136; cada discípulo de Cristo deve estar em
comunhão com a c. de Pedro 2753a; eu estou com quem estiver unido à c. de Pedro 2753b
CATEQUESE, CATEQUESES

– «A C. a Principiantes» 3016-3039; plano geral do livro 3017; «Oito C. Baptismais» 2424-2550;
«Três C. Baptismais» 2551-2574
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Celibato

– c. a adultos por baptizar 6640; c. a crianças baptizadas 4590; c. baptismal 1687-1691. 2657; c.
completa 3072. 3073. 3075; c. conduz à fé 561; c. da cruz 1812-1818; c. de adultos 3018. 3021.
3022. 3028; c. de todo o povo 1688; c. do Símbolo 1688. 1754-1790. 2792-2802; c. dos gramáticos
e oradores 3024; c. dos homens cultos 3023; c. mais breve 3038; c. mistagógicas 1690. 1838. 1849.
2803-2935; c. no tempo de Justino 391; c. ordenada 1722; c. permanente para todos 3069; c. pré-baptismal 1581. 1688. 1713-1837. 2033. 2472. 2792-2802; c. progressiva 2844
– c. e adaptações 3027; c. e assiduidade 1721. 1724. 1734. 1735; c. e catecúmenos 4517; c. e bispo
1687. 1688; c. e crianças 6626; c. e ruído das vozes 1688; c. e segredo 1723
– c. sobre Deus Pai 2793. 2794; c. sobre Deus Filho 2795. 2796. 2797. 2798. 2799. 2800; c. sobre Deus
Espírito Santo 2801. 2802; c. sobre o Pai-Nosso 2803. 2804. 2805. 2806. 2807; c. sobre o próprio
baptismo 2826; c. sobre o que precede o baptismo 2826; c. sobre os mistérios 2033
– duração da c. 1688; eficácia da c. 3020; interesse pela c. 1722; modelos de c. 3027
CATEQUISTA, CATEQUISTAS

– c. Agostinho 3017; c. Orígenes 1248; c. de candidatos ao baptismo 2813; c. de leitores e de catecúmenos 1045; c. e ensino 1137
– seis causas de enfado para o c. e seu remédio 3025; trabalho do c. 3017; três dificuldades de um c.
3016; últimas recomendações a um c. 3037. 3038; ver um c. a dar catequese 3027
CATOLICOS

– C. Isaac Sahak: «Cânones» 4180-4180ff
CATÓLICO, CATÓLICOS

– impiedade dos c. 774; o que é ser c. 415. 6529a. 6530; perseguição aos c. 1968
CEIA

– C. do Senhor 1006; celebração da C. 1493-1495. 5760; ministros da C. 2627; mistério da C. 1491.
4213; Paulo e a C. do Senhor 2791; significado das palavras e gestos da C. pascal 2703
CELEBRAÇÃO, CELEBRAÇÕES

– c. diária da Eucaristia 3289; c. dos mistérios em mesas cobertas com toalhas 1968; c. mais demorada
5717; c. na memória dos mártires 2962; c. na praça pública 1475; c. repetida da missa 4392
– c. e beleza 1274. 1275; c. e comportamentos 2613; c. e presença actual do mistério 4308. 5614; c.
e representações teatrais 2638; c. e tempo 641; c. litúrgicas dignas 566-567; a casa da c. 1522h
– como se deve estar na c. 2595. 2613; explicação da c. da Eucaristia 3881. 3890; exterior das c.
4575; gestos imoderados na c. 2613; mistério da c. 4952. 5433. 5435; orárion e c. 5682; toda a c. é
c. nupcial 3250; unidade de c. 4457a; vir à c. sem oferenda 1006
CELEBRAR

– c. a Eucaristia 418; c. a missa e o ofício divino 4457a; c. de maneira diferente 1696a; c. de modo
visível 3181; c. durante os trabalhos 1473; c. na Igreja romana 6056; c. o Pentecostes 1955; c. sacrifícios agradáveis a Deus 418; c. sempre a Páscoa 931. 2596; c. uma festa 930. 1955. 1956. 1957.
2591; no sacrifício ninguém celebre sem pão e vinho 4974w; todos devem c. do mesmo modo os
ritos sagrados e a salmodia 4457a
CELERINO

– antecedentes familiares de C. 1065; C. foi confessor da fé 1060; C. incorporado no clero 1063; C.
subiu ao ambão 1066; fortaleza de C. 1064
CELESTINO

– C. Papa: «Cartas» 4100-4104 ; carta de Agostinho a C. 3545-3553
CELIBATO

– c. dos clérigos 1562; 2267; Niceia e c. dos clérigos 2209. 4249

Cilício
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CELSO

– «Contra C.»: 919-936; C. contra a iniciação cristã 923; C. contra os cristãos 920. 926. 927. 928; C.
contra os presbíteros 924; C. e demónios 933; C. não sabe o que é acção de graças 935; festas de C.
932
CÉLULA, CÉLULAS

– diálogo antes de ir para as c. 1342; o que há na c. 1350
CEMITÉRIO, CEMITÉRIOS

– fundação de c. 5535. 5539; inscrições no c. de Calisto 1699-1702; inscrições no c. de Pretextato
1703-1711; obras nos c. romanos 5533; presbíteros dos c. e Eucaristia 2716; proibição de acender
velas nos c. 2139; proibição de passar a noite nos c. 2140; reunião nos c. 1564; taxas para enterrar
nos c. 816
CENÁCULO

– c. e Apóstolos 2361; mistério da Páscoa e c. 1961. 2742
CESÁRIO

– C. de Arles: «Regra das Virgens» 4962-4965; «Regra dos Monges» 4966-4968; «Sermões» 48014961; «Vida do Bispo C. de Arles» 4969-4973; C. e pregação 4812. 4825
CÉU, CÉUS

– a nossa pátria está no c. 3166; c. e sacramentos 2023; no c. não há livros, nem pregadores, nem
leitores 3636; no c. não se diz o Símbolo 3649; no c. dá-se a recompensa 2010; o reino dos c. está
à venda 3843; se o c. pára os pagãos gritam: «Cristãos aos leões» 606
CHANTRE

– o c. é assim chamado porque começa o canto 5492
CHAVE, CHAVES

– c. de ouro ou de madeira 3345; poder das c. e baptismo 2812; poder das c. e reconciliação 3907.
4026
CHEFES

– c. da Igreja e imposição das mãos 1140; só os c. podem baptizar e perdoar 1139
CHORAR

– c. com os penitentes 1522; c. por quem 2646. 2647; razões do nosso c. 3859
CHOREPISCOPUS, CHOREPISCOPI

– c. que impunham as mãos e ordenavam bispos 5029; os c. não são bispos e ambicionam ser mais do
que presbíteros 5029
CIDADE, CIDADES

– «A c. de Deus» 3325-3341; a sua c. é o Céu 458; desta c. é Deus o guarda vigilante 1444c; donde
vem a palavra c. 5494; esta c. deve ser edificada por Deus para crescer até à perfeita consumação
1444d; Adeus, grande c., amada por Cristo 1957a; as duas c. 3031. 3145; bispos das grandes c. 907;
c. da qual somos cidadãos 3168; c. de Jerusalém 3214a. 3242; cristãos não têm c. próprias 458;
etimologia de c. e civitas 5494; o que é a c. 3481
CIÊNCIA

– c. espiritual 5611; servir-se da c. 3440
CILÍCIO

– imposição do c. aos penitentes 6647
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Classificação

CÍMBALO, CÍMBALOS

– o que é o c. 3248
CINZA, CINZAS

– ao abrir as mãos, só encontrou c. 968; imposição das c. aos penitentes 6646
CIPRIANO

– C. de Cartago: «Cartas» 1007-1168: «Tratados»: «A Donato» 952-955; «Exortação ao Martírio»
1169; «Os Cristãos Caídos» 956-974; «A Oração Dominical» 981-1003; «A Unidade da Igreja
Católica» 975-980a; «Exortação ao Martírio» 1169-1169a; «O Estado de Virgindade» 955a; «As
Obras e as Esmolas» 1004-1006
– C. e a sua acção pastoral 1115; C. e a sua conversão 952; C. e a sua história de bispo 1087; C. e a
unidade 2967; C. é chamado Papa 1058; C. e o baptismo 1118. 1259. 1260. 2967; C. e o clero de
Roma 1059; C. e o Papa Cornélio 1092; C. e o seu martírio 1166. 1168. 1188-1191.1190; C. e os
confessores da fé 1016. 1049. 1050. 1051. 1060; C. e os lapsi 1044. 1053. 1059. 1071. 1083; C.
e os leitores 1045; C. e os presbíteros 1089; C. e os seus correspondentes 1112. 1114; C. oferece
sacrifícios a Deus 1118
– conselhos de C. a Donato 954; detractores de C. 2973; mesa de C. 4043; prudência de C. 1030;
sermão sobre C. 4043
CIRCO

– os romanos supunham que o c. foi assim chamado por ser o circuito de cavalos 5494; c. cheio e
igreja vazia 4467; espectáculos do c. e vinda do Senhor 622; o cristão e os delírios do c. 681. 3138.
3159. 3160
CIRCUNCISÃO

– «O sábado e a C.» 1488-1489; c. dos cristãos 415. 465. 1296. 1312. 1323. 1324. 1457. 1991; c. e
baptismo das crianças 1107. 1992; c. judaica 408. 415. 465. 1991. 1992; mistério da c. da carne 2956
CIRILO

– C. de Alexandria: «A Adoração em Espírito e Verdade» 4201-4205; «Carta a Calosírio» 4228; «Cartas»
4220a; «Cartas Festais» 4221-4227; «Comentário a Ageu» 4210a; «Comentário a Habacuc» 4209;
«Comentário a Malaquias» 4212; «Comentário a São Mateus» 4213; «Comentário a Sofonias» 4210;
«Comentário a Zacarias» 4211; «Comentário ao Evangelho de João» 4217-4218a; «Comentário ao
Evangelho de Lucas» 4214-4216; «Comentário ao Êxodo» 4207; «Comentário ao Génesis» 4206;
«Comentário ao Levítico» 4208; «Comentário aos Números» 4208a; «Contra os Antropomorfitas»
4219; «Homilia no Concílio de Éfeso» 4220
– C. de Jerusalém: «Anáfora Copta Alexandrina de Cirilo» 4716-4726; «Catequeses Mistagógicas»
1838-1895; «Catequeses Pré-Baptismais» 1713-1837
– C., irmão de Metódio: vida, morte e funerais 6610
CÍRIO, CÍRIOS

– c. acesos na cidade 1286; c. acesos no lucernário 1657; sete c. atrás do altar 5904; sete c. diante do
altar 5899; sete c. no chão 5898
CISMA, CISMA

– c. na comunidade de Corinto no tempo do papa Clemente 179a
CÍTARA, CÍTARAS

– c. na liturgia 567; celestes tocadores de c. 2082; o que é a c. 3109. 3126. 3142. 3151. 3161
CLASSIFICAÇÃO

– c. dos pecadores 1971; c. dos pecados 1970

Comentário, comentários
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CLEMENTE

– C. de Alexandria: «O Pedagogo» 555-572; «Os Ricos que se Salvam» 573-577; «Proréptico» 578584; «Stromata I» 535-536; «Stromata II» 537-538; «Stromata IV» 539; «Stromata VI» 540-542;
«Stromata VII» 543-554; narração sobre o apóstolo João 1221
– C. Romano: «Carta aos Coríntios» 155-193; C. e Pedro 670; C. e Eusébio 1225; C. no «Pastor» 330;
leitura da carta de C. em Corinto 1227
CLERICATURA

– c. é uma honra eclesiástica 1063; deveres da c. 1007
CLÉRIGO, CLÉRIGOS

– c. acéfalos 6632; c. bons e maus 3222. 4872; c. de ordem sacra 4495d; c. depostos e ministros 2303;
c. desertores 1057; c. devem aprender o canto romano 6519; c. forasteiros e serviço litúrgico 4451;
c. penitentes 2749; c. que abandonam as suas igrejas 4776b; c. que emprestam dinheiro com juros
2199. 2223; c. que esperam o martírio 1166; c. que mudam de cidade 4447
– c. e alimentos 2328; c. e baptizados fora da terra 2129; c. e bispo 639. 2330; c. e caça 6463; c. e
castração 2297. 2298; c. e cauções 2295; c. e celibato 2301; c. e ciências ocultas 4458; c. e comunhão 5100; c. e convívio com Judeus 4456d; c. e crimes capitais 5104; c. e embriaguez 4456e; c.
e empréstimos 2319; c. e esposas 5177. 5193. 5219; c. e falta de amor 2332; c. e filhos 2262; c.
e funções civis 2358; c. e hereges 2320. 2321. 2340. 5101; c. e jejum 2344. 2345; c. e mulheres
4455a. 5683; c. e ofício da manhã 4457; c. e ofícios eclesiásticos 3490; c. e penitência 2270. 2749.
3528. 4445. 6722; c. e porte de armas 6463; c. e povo 2333; c. e relações sexuais 2300; c. e respeito
humano 2337; c. e segundo casamento 2231. 2292; c. e tonsura 5662; c. e vestes refinadas 6483; c.
e vícios 2317. 2318; c. e vida cristã 4776b; c. e vida militar 4455d; c. e violência 2302. 2341
– casamento dos c. 1562. 2326; celibato dos c. 1562; conselhos aos c. 1213d; crime atribuído a um
c. de Roma 4534; deposição de c. 2125. 2138. 2286; empregadas dos c. 5172; estabilidade dos c.
2290; falsos c. de Roma 2755; funções dos c. 1548. 1640. 1659. 5522b; oração para fazer um c.
6671; ordenação dos c. 1554; poderes dos c. 1554; preparação dos candidatos a c. 1045; quem não
pode ser c. 2156. 2185. 2354. 2357; recepção de c. 2291; relações entre c. 2331. 2334; violência
contra c. 5200
CLERO

– c. e serviço militar 4449; c. transferido de igreja 4450; condições para poder ser c. 2207. 2336;
ordenação dos c. 1554; escassez de c. 5444; lista do c. da Igreja de Roma 1257; os cátaros que se
convertem permanecem no c. 2214; presença do c. na missa 5529; proveniência do c. 1063
COCHEIROS

– ofício de c. 2191
CÓDIGO

– «C. de Justiniano» 2366-2367; «C. de Teodósio» 2368-2369; leitura feita pelo c. 3368
COLECTA, COLECTAS

– c. chamada oratio 5693; c. do Veronense 5371. 5372. 5383. 5399
COLUMBANO

– São C.: «Regra» 5034; «Penitencial de São C.» 5035-5048
COMEMORAÇÃO

– c. dos defuntos 4606; c. dos Santos 4600; c. dos vivos 4599
COMENTÁRIO, COMENTÁRIOS

– «C. à Carta aos Gálatas» 2745-2746; «C. à Carta de Inocêncio I» 6486; «C. à Carta de S. Tiago»
5732; «C. a Daniel» 822-825; «C. a Habacuc» 4209; «C. a Malaquias» 4212; «C. à Primeira Carta
aos Coríntios» 2791; «C. a Sofonias» 4210; «C. a Zacarias» 4211; «C. ao Cânticos dos Cânticos»
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Comunhão

821; «C. ao Evangelho de João» 2790. 4217-4218a; «C. ao Evangelho de Lucas» 2000-2006. 42144216; «C. ao Evangelho de Mateus» 2743-2744. 2789. 4213; «C. ao Êxodo» 4207; «C. ao Génesis»
820. 4206; «C. ao Levítico» 4208; «C. ao Profeta Ezequiel» 2741-2742; «C. ao Profeta Isaías»
2737-2739; «C. ao Profeta Jeremias» 2740; «C. aos Salmos» 1278-1283. 2061-2076. 2724-2736
COMER

– c. com acção de graças 805; c. com sabedoria e moderação 804; c. dos catecúmenos e fiéis 803; c. e
adorar 3134; c. e beber a carne o sangue de Cristo 3657b; c. e retribuir 3134; c. e ser saciado 3134;
c. o pão 1871; c. o vínculo da vossa união 3887
– orar antes de c. 605. 658; primeiro dar de c. a quem tem fome 2623; proibição de c. com Judeus
2155; quando se pode c. nos dias de jejum 6532
COMÉRCIO

– c. proibido aos bispos, presbíteros e diáconos 2123
COMES

– doação de um c. a uma igreja 4469
COMODIANO

– «Instruções» 1213-1213e
COMPARAÇÃO

– c. da Igreja com a sociedade 919; c. das festas cristãs com as festas públicas 932
COMPETENTE, COMPETENTES

– c. e abandono do que não presta 3849; c. e vigilância 3848; c. reconhecidos e agradecidos 3847
– catequese dos c. 3068. 3077. 3350; como c. tornai-vos adolescentes, jovens e adultos 3846; depois
do grau dos catecúmenos vem o dos c. 2678; inscrição de um c. desconhecido 3323; o grupo dos
c. 920. 1687; parabéns aos c. 3849; por que se chamam c. 2678. 3841. 3882; sermões aos c. 1688.
1754-1790. 2822. 3801-3802. 3803-3813. 3814. 3815-3831. 3832-3840; Símbolo é entregue aos c.
como farol da fé 2678; trabalho de renúncia dos c. 3845
COMPROMISSO, COMPROMISSOS

– c. para com Deus 2823. 2829. 2830. 2837
COMUM, COMUNS

– fazer tudo em c. 236; Igreja, oração, acção e tentação em c. 2047; orações c. 2642; pedir em c. 1093;
pôr os bens em c. 605
COMUNGAR

– anomalias na forma de c. 2644; ao c. lembrar a paixão 1696a; como nos devemos aproximar para
c. 2590; c. de maneira respeitosa 1696a; condições para c. 2594. 2598; dar a c. bagos de uva 5680;
esperar uns pelos outros para c. 1696a; implorar a misericórdia para c. 4150; indagar com diligência
se alguém não pode c. 2628; não é nenhum atrevimento c. muitas vezes com coração puro 4552n;
ninguém pode c. indignamente 2628; o que é c. no mistério 4574; os lapsi arrependidos podem c.
1080; só Judas comungou por intinção 5680
– c. de modo a permanecer em Cristo 3294; c. em cada semana 1299; c. não é um direito 2791; c. por
ignorância 1569; c. todos os dias 1523
COMUNHÃO

– «Actos Apócrifos»: distribuição da c. 1198. 1200. 1201
– abandono da c. 4908. 4912; abstenção da c. 5507; admitir à c. ao fim de 2108. 2110. 2115. 2118.
2119. 2121. 2151. 2160. 2169. 2175. 2177. 2178. 2184. 2200; adolescentes e c. 2136; afastar da c.
por 2139. 2145. 2159. 2162. 2166. 2172. 2179. 2184. 2190. 2191. 2192. 2194. 2195. 2198. 2199.
2265. 4068; antífona da c. 6115. 6116; apologias antes da c. 6513. 6514; aproximar-se da c. 1522d.

Comunidade, comunidades
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1522f. 3689. 4552f; aproximar-se da c. com tranquilidade e paz 2612a; atitude correcta perante a c.
2929; bispo e c. 2594; cântico da c. 1624. 1892. 1996. 2027. 3351. 5327; como te deves aproximar da
c. 1522e. 2590; costumes diferentes quanto à c. 3404; desleixo na c. 6534. 6553; diácono admitido à
c. de leigo 2181; dias e horas da c. entre os monges 1712a; disposições para receber a c. 2925. 2927.
2932. 4087a; distribuição da c. 4584; efeitos da c. 2920. 2921. 3290; em caso de necessidade, só na
ausência do presbítero, o diácono receberá os penitentes para lhes indicar a expiação a cumprir e
para os admitir à sagrada c. 6543b; energúmenos e c. 4439; entrar em c. com Deus 4582; exclusão
e readmissão à c. 2202; fim da c. 2922. 4333; força da c. 4215; fórmula da distribuição da c. 797.
6638. 6669; fraqueza humana e c. 2928; frequência da c. 6534; gestos ao receber a c. 2924; jovens
e c. 6469; leigo afastado da c. 4536; leprosos e c. 5729d; levar a c. numa caixa 5716; lugar da c.
5158; méritos dos que se aproximam da c. 1712b; milagres dos mártires Ciro e João relacionados
com a c. 5523c. 5523d. 5523e. 5523f. 5523g; modo de receber a c. 1712c. 2590; não admitir à c.
2106. 2107. 2111. 2112. 2113. 2114. 2117. 2118. 2122. 2124. 2168. 2169. 2170. 2171. 2175. 2176.
2177. 2178. 2180; não recusar a c. 4393; não se aproximar da c. 3689; não se dê a c. aos que já
tiverem morrido 4974x; não se separar da c. 1895; negação da c. 3505; nem todos recebem a c.
2918; neófitos e c. 2040; ninguém é digno de receber a c. 2921. 4148; ninguém se aproxime da c.
como Judas pelos seus costumes 2612b; obrigatoriedade de receber a c. 2928; oração depois da c.
5328. 5371. 5372. 5383. 6599b; ordenamento da c. 1624. 2920. 2921. 4584; penitência sem c. 2706;
poluição nocturna e c. 1522g. 5714; qual a razão de se chamar c. à recepção dos divinos mistérios
4108a; preparar-se para a c. 2585. 4150; privação da c. por algum tempo 2126; privação da c. por
toda a vida, mesmo como viático 5757c; proibição da c. por intinção 5680; ritmo da c. 728. 798.
1300. 1500. 1523. 2661. 2758. 2791. 3603. 4150. 4158. 4194. 4235. 4767. 5506. 5713. 5715. 5754.
6534. 6567. 6604; sentimentos dos que se aproximam da c. 2594; suspensão da c. 5086; tempos
litúrgicos mais habituais da c. 2644. 5080; tomar a c. pertence a todos 2921; tornar-se digno da c.
4885; verdade do Corpo e Sangue na c. 4401; via média na frequência da c. 6534; vida matrimonial
e c. 5713; viver bem para poder participar na c. 3688
– c. a seguir ao baptismo 2471; c. ao povo dada pelos presbíteros 5529; c. com uvas 5680; c. concedida imprudentemente 962; c. consciente 6534; c. da iniciação 4568. 5641; c. dada a 2706. 4136.
5411. 5489. 5610. 6669; c. de Agostinho com Celestino 4102; c. de homens depois de actos sexuais
5489; c. de mulheres menstruadas 5489; c. de uma matrona que se sorriu 6638; c. do cálice 1894;
c. do celebrante 2283; c. do clero na missa do Papa 6111. 6112; c. do Corpo de Cristo diluído em
água 1170; c. do Corpo e recusa do Sangue 4549; c. do Corpo e Sangue de Cristo 2104. 4207. 4573;
c. do Papa 6109; c. do povo 1409. 2284. 6113. 6114; c. dos Apóstolos 5503; c. dos penitentes em
perigo de morte 4436. 4444; c. em casa 704; c. indigna 1502; c. laical de um bispo 1257; c. logo a
seguir ao baptismo 4205; c. na boca 5668; c. na celebração 5613; c. na Vigília pascal 6533; c. nas
mãos 968. 1893. 2598. 2768; c. no dia da Ressurreição do Senhor 6533; c. no OR I: 5853-5883; c.
no sentido de celebração da Eucaristia 4572; c. no Tríduo pascal 6533; c. nos dias da semana pascal
6533; c. nos domingos da Quaresma 6533; c. por grupos de pessoas 1541; c. por ser festa 2585; c.
sem preparação 2585; c. terminada a missa 5061. 5067
– c. dos pré-santificados em Sexta-feira Santa 5585b
– c. e abusos 4158; c. e acção de graças 1625-1626; c. e anúncio 4207. 4218a; c. e baptismo 4794. 4795;
c. e bênção 1570; c. e confiança 2931; c. e consciência de pecado 1970. 1973. 4767. 4885. 4947.
4953. 5048. 5062; c. e defuntos 4159. 4160; c. e fortalecimento do coração 1872; c. e iminência de
perseguição 1080; c. e instrução dos neófitos 1873. 1891; c. e jejum 812. 3407. 3408. 3409. 5504.
5715; c. e oração 2644. 4779; c. e outros sacramentos 4572; c. é participação 5760; c. e Páscoa 5430;
c. e pecado 2615; c. e perdão dos pecados quotidianos 2930; c. e pureza de consciência 2661; c. e
purificação 2055. 2791; c. e relações matrimoniais 2758; c. e ritual 4572. 4573-4585; c. e sacramento
dos sacramentos 4572; c. e santidade de vida 4204; c. e unidade 3338
COMUNIDADE, COMUNIDADES

– «C. Pacomianas»: «Ofício Divino» 1354
– bispo e c. 246. 3594; diácono e cristãos de outras c. 846; pecador e c. 921; problemas de c. de mulheres 2938. 3554. 3555. 3556; regra da c. de Qumrãm 105
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Concílio, concílios

– c. cristãs 207-208. 1404. 1531; c. de homens 2938; c. e pecadores penitentes 1975; c. e processo da
exomologese 695
COMUTAÇÃO, COMUTAÇÕES

– c. da penitência a um homem rico 6716; c. de crimes graves 964; c. para um jejum de 1 ano 5363.
5364. 5365. 5749. 5750; c. para um jejum de 2 dias 5361. 5751; c. para um jejum de 3 dias 5362.
5752; em que consistem estas c. de jejuns 5366
CONCELEBRAÇÃO

– c. de bispo e seus presbíteros 6555; c. de cardeais presbíteros em Roma com o Papa 5892
CONCILIAÇÃO

– c. dos transgressores fora da igreja 4180x
CONCÍLIO, CONCÍLIOS

– Século IV: «C. de Elvira ano 305» 2106-2186; «C. de Arles ano 314» 2187-2206; «I C. de Niceia
ano 325» 2207-2226; «Decreto Pascal de Niceia» 2227; «S. de Sárdica ano 343» 2228-2230; «C. de
Valência ano 374» 2231-2233; «S. de Icónio ano 376» 2234; «C. de Laodiceia ano 380» 2235-2245;
«C. de Saragoça ano 380» 2246-2247; «C. de Constantinopla ano 381» 2248-2249; «C. de Cartago
ano 390» 2249a; «C. de Hipona ano 393» 2250-2253; «C. de Cartago ano 395» 2254; «C. de Nimes
ano 396» 2255-2258; «C. de Cartago ano 397» 2259-2261; «C. de Turim ano 398» 2262;
– Século V: «C. de Toledo ano 400» 4426; «C. de Selêucia-Ctesifonte ano 410» 4429; «C. de Milevi
ano 412» 4430; «C. de África» 4433; «C. de Arles ano 442-506» 4442-4445; «C. de Calcedónia
ano 451» 4446-4454; «C. de Angers ano 453» 4455-4455g; «C. de Cartago ano 401» 4427; «C. de
Cartago ano 407» 4428; «C. de Cartago ano 418» 4431; «C. de Cartago ano 419» 4432; «C. de Riez
ano 439» 4434;«C. de Orange ano 441» 4435-4440; «C. de Vaison ano 442» 4441; «C. de Tours ano
461» 4455h; «C. de Vannes ano 465» 4456-4458;
– Século VI: «C. de Agde ano 506» 5076-5086; «C. de Orleães ano 511» 5087-5096; «C. de Tarragona
ano 516» 5097; «C. de Epaone ano 517» 5098-5111; «C. de Gironda ano 517» 5112-5117; «C. de
Lião ano 518-523» 5118-5119; «C. de Lérida ano 523» 5120; «C. de Arles ano 524» 5120a; «C. de
Carpentras ano 527» 5121; «C. de Vaison ano 529» 5122-5126; «C. de Orleães ano 533» 5127; «C.
de Clermont ano 535» 5128-5129; «C. de Orleães ano 541» 5135-5139; «C. de Orleães ano 549»
5140-5141; «C. de Eauze ano 551» 5142; «C. de Arles ano 554» 5143; «C. de Braga ano 561» 51455168; «C. de Auxerre ano 561-605» 5205-5223; «C. de Braga ano 572» 5181-5190; «C. de Tours
ano 567» 5169-5180; «C. de Mâcon ano 581-583» 5191-5193; «C. de Mâcon ano 585» 5194-5201;
«C. de Narbona ano 589» 5202; ««C. de Toledo ano 589» 5203-5204; C. de Roma ano 595» 52245225;
– Século VII: «C. de Paris ano 614» 5645; «C. de Sevilha ano 618» 5646; «C. de Sevilha ano 619»
5647-5648; «C. de Toledo ano 633» 5649-5662; «C. de Chalon-sur-Saône ano 647/653» 5663-5667;
«C. de Ruão ano 650» 5668-5670; «C. de Toledo ano 653» 5671; «C. de Toledo ano 656» 5672;
«C. de Nantes ano 658» 5673-5674; «C. de Mérida ano 666» 5675; «C. de Losne ano 673/675»
5676-5678; «C. de Braga ano 675» 5679-5687; «C. Quinisexto ano 692» 5690; «C. de Toledo ano
693» 5691
– Século VIII: «C. das margens do Danúbio ano 796» 6485; «C. de Austrásia ano 742» 6463; «C. de
Cloveshoe ano 747» 6465-6471; «Capitular da Saxónia 775-790» 6472-6474; «C. de Mogúncia»
6484; «C. de Niceia ano 787» 6475-6483;
– Século IX: «Capítulos eclesiásticos 810» 6611; «C. de Arles ano 813» 6612; «Acordo dos bispos ano
813» 6622; «C. de Reims ano 813» 6623-6624; «C. de Tours ano 813» 6625; «C. de Chalon-sur-Saône
ano 813» 6613-6614; «C. de Mogúncia ano 813» 6615-6621; «C. de Paris ano 829» 6626-6629; «C.
de Meaux ano 845» 6630; «C. de Pavia ano 850» 6631-6632; «C. de Nantes (séc. IX)» 6634; «C.
de Ruão ano 878» 6633; «Cânones do rei Edgar» 6713-6716; «Livro das leis eclesiásticas» 6717
– c. e baptismo das crianças 1105; c. e baptismo em geral 1109; c. e bispos 1135. 1132; finalidade do
c. 5679; fórmulas aprovadas em c. 4430. 4432

Confissões
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CONCLUSÃO

– c. das orações litúrgicas 4796
CONCÓRDIA

– fazer tudo na c. de Deus 235; há um só Deus, um só Cristo, uma só é a Igreja, uma só a fé, um só
povo cristão, estreitado em firme unidade pelo cimento da c. 980a: Jesus é o Mestre da c. 986
CONDENAÇÃO

– c. e tabernas 1504; c. eterna 6552
CONFERÊNCIA, CONFERÊNCIAS

– c. dos monges três vezes por semana 1342
CONFESSAR

– c. as faltas a Deus 2584. 3604. 6498. 6531. 6613; c. espontaneamente a falta 3014; c. os pecados
183. 207. 971. 1744. 2005. 6613; confessar-Vos a minha ciência e a minha ignorância 3007a; o que
confessamos nós acerca de Deus 1437b; quando um fiel se quer c. 6543
CONFESSOR, CONFESSORES

– c. condenados às minas 1164; c. de todas as idades, sexos e ordens 1018, 1019; c. e exílio 4511; c.
nas cartas de Cipriano: 1015, 1019, 1027, 1043-1046, 1051, 1062-1063, 1066-1067, 1168; c. pode
vir a ser ordenado 783. 1635; c. que acabavam por ceder 1076. 1077. 1078
– consolação para os c. 1049. 1050. 1051. 1060; dia da morte dos c. 1027; exortação aos c. 1016.
1017. 1019. 1025-1026. 1028; fortaleza dos c. 956. 1016. 1060. 1066. 1067; instituição dos c. 783.
1635; liberdade dos c. 1063; louvor dos c. 1023. 1024; nomes de c. 1041. 1042. 1061; pretensões de
alguns c. 1041. 1042. 1635; qualidades do c. (ministro da confissão) 6726. 6733; falta de discrição
dos c. 6737; visita aos c. presos 1015
CONFIANÇA

– c. demasiada e perdão dos pecados 1973; c. dos fiéis 2935
CONFIAR

– c. em várias coisas 274
CONFIRMAÇÃO

– «Actos Apócrifos»: rito da c. 1197
– c. anual feita por cada bispo em toda a diocese 6518; c. de crianças 5698; c. e baptismo 4435. 4503;
c. é chamada complemento 2856; c. e hereges 5102; c. pelo bispo depois do baptismo 2038. 2039.
4567. 5636. 6132
– Espírito Santo e c. 2020; fórmula da c. 2249; não se pode reiterar a c. 5729; os que morrem sem c.
4528; rito da c. 796
CONFISSÃO

– c. anual quaresmal 6531a. 6600; c. aos leigos 6734. 6739; c. aos presbíteros 5732; c. baptismal e
perdão 2018; c. de fé do Novo Testamento 121; c. de pecados graves secretos 6520; c. de religiosas
5607. 5608. 5609; c. deve fazer-se ao sacerdote 6547; c. do penitente 6686; c. dos cátaros por escrito
2214; c. dos pecados a Deus e ao bispo 4425; c. e baptismo 642. 1734; c. e imposição do jejum 6544.
6623; c. e salmos 3716; c. feita a Deus 6531. 6548. 6740; c. fragmentada 6730; c. integral de todos
os pecados 6536; c. no início da Quaresma feita aos sacerdotes 6531a; c. sincera dos pecados 4068.
4875. 4876. 4877. 4878. 4893; c. três vezes por ano 6443; c. uns aos outros 5732
– dois sentidos da palavra c. 3227; não penses que a c. te prejudique 2058i; ritual para fazer a c. 6540;
segredo da c. 4425. 6551. 6736; tríplice ministério da c. 6735
CONFISSÕES

– as C. de Santo Agostinho exerceram influência no autor ao escrevê-las e cada vez que as lia 3349a
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Construção

CONHECER

– c. a si mesmo 1771
CONHECIMENTO

– a terra inteira está cheia do c. de Deus 1457k
CONJUGAL, CONJUGAIS

– actos c. 3335; dado que a oração dos cristãos deve ser comum, como poderá ser comum o amor c.
entre pessoas de fé diferente 2089a; o exemplo de Sansão e Dalila mostra como devem evitar-se os
casamentos entre pessoas que não têm a mesma fé, para que, ao amor c., não venha sobrepor-se a
insídia da traição 2089b; pacto c. e casamento 2059. 3363; a força do amor c. é tão grande, nem os
anos e a distância não os destroem 2043
CÔNJUGE

– c. e penitência 4443
CONSAGRAÇÃO

– c. da fonte 2013; c. das águas 1412. 1986. 2013; c. das oblatas com o sinal da cruz 6627; c. de igrejas
5019. 5185. 5186; c. de oratórios 5073; c. do altar 1986; c. do óleo 1986. 4586; c. do pão e do vinho
1965. 1986. 2910; c. dos diviníssimos mistérios 4573. 4584; c. dos óleos e Eucaristia 4586
– falsa c. do cálice 500; palavras celestes e c. 2024; palavras da c. citadas por Ambrósio 2024. 2025;
palavras da c. do pão 2023; pão e vinho antes e depois da c. 2024. 2041; realismo da c. 4501
CONSCIÊNCIA

– apresentar a c. 3135; c. e altar 3136; cristãos e c. 597; examina o estado da tua c. 4458l; fidelidade
à c. 1792; paz de c. e comunhão 2767; pessoa que se sente condenada pela própria c. 2773a; pureza
de c. para participar na sinaxe 5717; purificação da c. 963
CONSELHO, CONSELHOS

– c. aos leitores 1213c; c. de Clemente 188
CONSENTIMENTO

– c. de casamento 708. 6603
CONSIGNAÇÃO

– c. das crianças 2714; c. do catecúmeno 2841; c. do neófito 2860; c. e dons do Espírito Santo 2020
CONSOLADOR

– c. dos cristãos 1229
CONSTANTINO

– «Carta de C. às Igrejas» 1284-1285; «Os louvores de C.» 1310; «Vida de C.» 1284-1289; C. e a
religião cristã 1287. 4247. 4248; C. e basílicas 1663. 1664. 4247; C. e Niceia 2227. 4248; C. e o
baptismo 1288. 1289; dádivas de C. às Igrejas 5541
CONSTANTINOPLA

– precedência do bispo de C. 2248; um costume de C. 5411
CONSTITUIÇÕES

– «C. Apostólicas» 1534-1654; anáfora das «C. Apostólicas» 1609-1621. 4635; os Apóstolos e as C.
Apostólicas 1534. 1595
CONSTRUÇÃO

– os que trabalham na c. são todos os que na Igreja pregam a palavra de Deus, os ministros dos sacramentos 3214; retira da areia a tua c., edifica sobre pedra 3616h

Cordeiro
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CONTEMPLAÇÃO

– a c. de Deus 828b: acção e c. 5521b; c. do mistério eucarístico 4574-4585; c. sucessiva da celebração
dos mistérios: incensação inicial 4576; canto dos salmos 4577; participação e despedida dos catecúmenos e dos penitentes 4578, presença dos fiéis 4578, Símbolo da fé 4578; pão e vinho cobertos
4579; abraço da paz 4579; leitura dos dípticos 4580; purificação das mãos 4581, louvor da Criação
4582; consagração 4583; fracção do pão 4583; ordenamento da comunhão 4584; acção de graças
depois da comunhão 4585; o altar é consagrado com myron 4586; coisas comuns nas ordenações:
acesso ao altar 4588; genuflexão 4588; imposição das mãos 4588; oração consecratória 4588; saudação final 4588; sinal da cruz 4588; como se faz um monge 4589; oração e funerais por um defunto
4590; quanto mais te aproximas da c. da sabedoria, tanto menos necessitas da voz 4029; tal como o
Pai se contempla no Filho, também o Filho se contempla no Espírito 1514a
CONTINÊNCIA

– c. e comunhão 5509; não se deve impor a c. 1227; aprender a severa regra da c. 1988b
CONTRA

– «C. João de Jerusalém» 2781; «C. Joviniano» 2753; «C. os Antropomorfitas» 4219; «C. Vigilâncio»
2777-2780
CONTRATO

– c. de casamento dos cristãos 703; c. do Senhor connosco 3842; c. dos cristãos com Cristo 2488.
2489. 2513; c. em Deus e pelo Espírito 2461; diferença entre c. e pacto 2648
CONVERSA, CONVERSAS

– as más c. e os bons costumes 703; c. espirituais 2451. 2452
CONVERSÃO, CONVERSÕES

– alegria provocada por uma c. 3513; baptismo e c. 538; convite à c. 922; Deus espera pela c. 576;
educar-se para a c. 187; o que é a c. 576; recta e falsa intenção de c. 3029; trabalhar pela c. dos
familiares 3513; verdadeira c. 575. 4838
– c. de Cipriano 952; c. de cocheiros de circo 2167; c. de comediantes 2167; c. do pão e do vinho
1482; c. dos Anglos 5485; c. dos familiares dos imperadores 1269; c. e salvação 431. 433; c. sincera
2522. 2523. 2524. 2525
CONVIVAS

– c. e noite pascal 90
CORAÇÃO, CORAÇÕES

– «C. ao alto» 1876. 2903-2904. 3245. 3630. 3881. 3890. 3893. 3932. 4839. 4842. 4907; a pureza de
c. não é uma das coisas impossíveis de conseguir 1987c; antepor o c. aos olhos 3865; c. e arca 3140;
c. frio não compreende 3284; circuncisão do c. 3974; com que se edifica o c. 3701; combater contra
o c. 3641; consagração do c. à castidade 2267; Deus move os c. 2645; Deus ouve o c. 984. 3024.
3111. 3205; Deus pode encontrar-se no c. do homem 1987d; dobrar os joelhos do c. 187; endurecer
o c. 183; entrar no c. 3111; escrever o Símbolo no c. 3802. 3815; Espírito Santo e Cristo no c. 2029;
não ter c. é crime 3719; no c. ouvimos e falamos 3233; o c. é a barca de Cristo 3660; o nosso c.
anda inquieto enquanto não repousa em Deus 2979; o nosso c. é o nosso quarto 3111; o que deve
estar sempre no c. 2067; o Senhor é o dia do nosso c. 3734; oração do c. 3024. 3118; pureza de c. e
oração 1317. 2067. 3200. 4138; quem nos atende está no nosso c. 3269; regressar ao c. 3282; rezar
no c. 2030; união de c. 1093; vamos a Cristo pelo c. 3684; Deus não olhava para as ofertas der Abel
e Caim, mas para os seus c. 994a
CORDEIRO

– «C. de Deus, que tirais o pecado...» 5555. 6599a; c. e figura de Cristo 414. 862. 1291. 1458; imolação
do c. pascal 414. 3896; uma vez que também nós iremos ver, esta tarde, como C. imolado Aquele
que foi cravado na cruz, peço-vos que nos aproximemos com muita veneração e respeito 2595a;
nosso Senhor Jesus Cristo é bom, porque se fez c. do nosso banquete 2071
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Corpo, corpos

CORÉ

– imagens e culto de C. 394
COREPÍSCOPO

– a quem deve confiar-se o ministério de c. 4180b; funções do c. 4180e. 4180f
CORINTO

– aspectos abordados na carta à comunidade de C. 192; atitude que convém aos membros da comunidade de C. 179a. 192a; homens de confiança enviados à comunidade de C. 193; pedido de graças
para a comunidade de C. 192b; problemas na comunidade de C. 156; saudação à comunidade de C.
155; saudação final à comunidade de C. e glorificação de Deus 193; vida na comunidade de C. 157;
o vosso cisma perverteu a muitos 179a
CORNÉLIO

– C. e Cipriano 1072. 1083. 1092; a coragem de C. ajudou a fé dos cristãos 1092; exemplo de C. 1093;
carta de C. a Fábio de Antioquia 1256-1257
CORO, COROS

– c. ou coral são muitas pessoas reunidas para os ritos sagrados, e chama-se assim porque no princípio
ficavam à volta do altar, em forma de coroa, e assim cantavam 5491; outros dizem que a palavra c.
vem da concórdia que existe na caridade, porque sem caridade é impossível cantar respostas de forma
harmoniosa 5491; c. de leigos ou de raparigas 5209. 5666; c. de religiosas 1508; c. dos cantores
6558; c. na liturgia 566. 4254; o que fazem os membros do c. 3171; salmodia alternada por dois c.
1529
COROA, COROAS

– «As c.» 2402; c. dos cristãos 456; combate e c. 2010; onde há muitas c. de vitória tem de ter havido
muitos combates 2076b; ; proibição de os sacerdotes abençoarem a c. de casamento de crianças
4180s; soldado cristão recusa uma c. 727
CORPO, CORPOS

– «O Corpo de Cristo. Amen» 2024. 2924. 4016
– antítipos do precioso C. 1926; com Cristo formamos um só c. 3887a; comer o C. de Cristo 3887;
consagração do c. à castidade 2267; de quem é o c. com que se alimentam as ovelhas da Igreja 2669f;
estar de joelhos, mas com o c. direito 2829. 2840; festas segundo o c. 1955; levar o C. de Cristo
numa pequena caixa 5716; maneira de dispor o C. do Senhor no altar 5169; mistério do C. de Cristo
5760; o que há de mais precioso no Céu e na terra é o C. de Cristo 2631a; objecções contra o C. de
Cristo 2041; pão tornado C. de Cristo 1844. 2023. 2587; partículas do C. santo que caem por terra
4157; queres honrar o C. de Cristo 2622; realidade do C. de Cristo 4213; receber dignamente o C.
de Cristo 3887a; só a Igreja católica é c. de Cristo 3530; somos um só corpo com Cristo 4217e; tal
como o C. de Cristo é um só, também o sacrifício 2660; todos se alimentam do mesmo C. 2920;
transformai-vos em c. de Cristo 3887; um só C. de Cristo comido por todos 4497; unção de todo o
c. com crisma 1859; vida neste c. 3124; pela união e comunhão com o Verbo, o c. humano recebeu
um enriquecimento admirável 1468d
– C. de Cristo e nós 516. 647. 914. 962. 992. 1296. 1300. 1615. 2642. 3119; C. de Cristo e Palavra
4929; C. de Cristo e transformação 2631a; C. de Cristo tocado com as mãos, comido 2631b; C. de
Cristo sobre o altar 2585. 3610. 3881; C. do Senhor e maná 4497; C. do Verbo e Palavra 909; c. e
cabeça 3106; não só vedes o C. de Cristo, mas também o tocais, o comeis e o levais para vossas
casas 2632
– c. da Igreja: c. místico de Cristo 3294
– o nosso corpo: afastemo-nos do c. para não nos afastarmos de Cristo 2080b; c. e canto dos salmos
3606; c. e Deus 1775; c. e Espírito Santo 928; c. e oração 984; c. e pecado 1776; c. e ressurreição
1783. 1784; c. espiritual 2945; c. salvador 869. 1309. 1493. 1494. 1495; embora vivamos no c.,
não sigamos o que é do c., mas prefiramos os dons da graça 2080b; o c. mortal é o nosso próprio c.
2080b

Criança, crianças
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CORPORAL

– c. grande 5905. 5938
CORPOREIDADE

– o Senhor e a c. do homem 526
CORRECÇÃO

– c. fraterna 208. 2933. 2934
CORRER

– c. para o alto 3208; modos de c. 3122
CORTEJOS

– c. profanos 2162
COSTUME, COSTUMES

– c. cristãos 458. 705; c. dos Anglos 5487; c. e casamentos 703-704; c. e verdade 1143; c. femininos
592; c. litúrgicos diferentes 2019. 2710. 2711. 3404. 3435. 5449. 5487; c. novos 3436; c. observados
e preceitos negligenciados 3436; c. que nos foram transmitidos 1515. 1515a; c. tolerados 3369
– defesa dos maus c. 3076. 3077; manter os c. 3383; mudança de c. 709; observar os c. da Igreja local
3402. 3403; promover c. 3435; rectidão nos c. 990. 2759
COZINHA, COZINHAS

– c. na prisão 771
CREDO

– C. da «Carta dos Apóstolos» 426-427; canto do C. na missa 5910. 5933. 5944; instrução acerca da
fé do C. 2676. 4811; no C. o povo diz a sua fé 6573; recitação do C. diante do bispo 2824. 2825;
recitação do C. imediatamente antes do Pai-Nosso 5203; sentido do «creio» 2838
CRENTE, CRENTES

– c. e ateus 383
CRESCENTE

– C., caluniador cristãos 400; C. mensageiro 354
CRIAÇÃO

– pela c. o Verbo revela Deus Criador 508; bênção pela c. 1577; c. do homem 526. 1612; mistério da
c. 2035; nova c. 316; palavra do Senhor e c. 2023; primeira c. 565. 1611. 3030
CRIADOR

– C. e bondade 160; C. e coisas criadas 715; C. e obediência 163; por meio da sua própria encarnação,
nascimento, baptismo, paixão e ressurreição, o C. libertou do pecado, da morte e da corrupção a
natureza do primeiro pai 5760
CRIANÇA, CRIANÇAS

– baptismo das c. 640. 795. 1561. 1105. 1108. 1561. 1953. 2720. 2969. 2970. 3049. 3054. 3059.
3081. 3251. 3252. 3253. 3254. 3445. 3446. 3447. 3448. 3494. 3535. 3713. 3715. 4032. 4033. 4431.
4521. 4774. 4934. 5051. 5489. 5624. 5689. 6484. 6640; bispo e c. 3715; cristãos e c. 326; Cristo é
Salvador e Redentor das c. 3048. 3052; ensinar as c. a persignar a fronte com a mão 2629a; factos
com c. 960. 967. 968; Kyrie, eleison das c. 1657; lugar das c. na igreja 845. 1538; não enganemos
as c. 3052; negação do baptismo às c. 3517; o que é baptizar as c. 3061; o que é crer e não crer para
as c. 3050. 3051. 3056. 3451. 3452; onde colocar as c. baptizadas 4034; pelagianos e baptismo das
c. 3046. 3047. 3055. 3057; porque nos chamamos c. 558; proteger as c. desde a mais tenra idade
com armas espirituais 2629d; respostas dos padrinhos das c. 4766; sem baptismo e Eucaristia não
há salvação para as c. 3053
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Cristo

– c. baptizadas 1178-1183. 3051. 3054. 6472; c. de cujo baptismo se duvida 4427; c. e catequese 4865.
4936. 6538; c. e circuncisão 1992; c. e julgamento 3568; c. e pais 3045. 3447; c. e pecado 878. 912.
917. 3057. 3058; c. e posterior ratificação do baptismo 3452; c. e redenção 3058; c. entre os confessores 1018; c. entregues à Igreja 2268; c. na procissão de ramos 1673; c. ouvintes e catecúmenas
6538; c. por baptizar e órfãos 3062. 3448; c. que cantem bem para a schola cantorum 6381; bênção
destas c. 6382; c. que ficam por baptizar 2769; c. que morrem após o baptismo 2970; c. que morrem
sem baptismo 3508. 3510; c. que passam à heresia e voltam 2127; c. que podem responder por si
mesmas no baptismo 2970. 2981; c. recebem primeiro o baptismo e só depois a conversão 2970
CRISMA

– «Actos Apócrifos»: o mistério do c. 489. 494. 495. 496. 497. 1197
– aqueles que foram ungidos com a unção do santo c., tornaram-se sacerdotes 881a; baptismo, c.,
sacerdote e novo nascimento 1980; bênção do óleo do c. 4426. 4521. 5638. 5697; dom do c. 1863;
efeitos do c. 1980. 5634. 5635; eficácia do óleo do c. 1859; fogo que ardia a partir da consagração
do c. 6439; nome cristão e c. 629. 5633; o que é o óleo do c. 1332. 1859; óleo do c. gratuito 5184;
óleo do c. velho deve ser queimado 6518; quem deve pedir o óleo do c. 4495c; quem é ungido com
c. 5519; renovação do óleo do c. 5207. 6518; unção pós-baptismal com c. 1857. 1858. 5632. 4974t
CRISTÃO, CRISTÃOS

– Adriano e os c. 398; Alexandre Severo e os c. 950. 951; atitudes dos c. durante a liturgia 5717;
como devem ser os c. 346. 347. 348; coisas que os c. fazem 585a; coisas que os c. não fazem 585a;
coisas a que os c. estão sujeitos 585b; como se faz um c. 920; culpa dos c. 305; devassas contra os
c. 299; diferença entre c. 3138; façam os c. o que Cristo manda 3661; jornada do c. 1645; não são
as paredes que fazem os c. 2734; nome de c. 230. 233. 261. 585a. 629; número dos c. 453. 604; o
homem não nasce c. 609; o que é ser bom c. 4832. 4834; o que os c. abominam 616; os c. têm a sua
origem em Cristo 326; pagãos tornados c. 2249; para nós o maior título de glória era sermos c. e
como tal reconhecidos 1958f; Plínio e os c. 301; punições a aplicar aos c. 300; quem são os c. 326.
458. 459. 451. 452. 453. 454. 455. 402. 605; reconhece, ó c., a tua dignidade 4268; somos c. para
nosso proveito, somos bispos para vosso proveito 3616b; tornar-se c. 4496b; três coisas que revelam
e distinguem a vida do c. 1984g; vida dos c. 408. 453. 458; vida imoral dos c. 4851; viver como c.
390
– c. bons e maus 3100. 3188. 3949. 3952; c. diante da morte 326. 458; c. que cederam 303. 304; c.
que celebravam as lupercais 4537. 4538. 4539. 4540; c. que passam à apostasia 2265; c. vindos do
campo 2540. 2541. 2542. 2543. 2544
– c. e acusação anónima 303. 379. 400. 445-456; c. e adopção 851; c. e adoração 379. 382; c. e amor
605; c. e autoridades 382; c. e baptismo 1470; c. e boatos 594; c. e casamento 388; c. e cidadãos
romanos 302. 303; c. e conversão 380. 381; c. e Cristo 914. 3255; c. e Deus 600; c. e domingo 2242;
c. e espectáculos 2526. 2527. 2528. 2529. 2530; c. e exomologese 970; c. e formação doutrinal 4855.
4863; c. e martírio 608; c. e mundo 459; c. e oração 327; c. e pagãos 589. 593. 597. 606. 732. 2346;
c. e peregrinação 3121; c. e perseguição 378. 386. 458; c. e religião romana 596; c. e roubo 2347;
c. e sábado 2242; c. e tradição 623. 665; c. e unção com crisma 1861;
CRISTIANISMO

– c. e adesão livre 6607; c. e boatos 4466; c. e fé em Deus 239; c. e judaísmo 239; c. e Justino 401.
407; c. e pagãos 445-448; c. e revelação 460; c. e vida 239; c. não são palavras 261; c. no tempo de
Plínio 307
CRISTO

– a Igreja é o corpo de C. 4060; a quem aproveita a paixão de C. 4042; aderir a C. 1585. 2465. 2570;
agora C. é sacerdote, não por oferecer Ele mesmo alguma coisa, mas por ser cabeça dos que oferecem 4458b; anticristo 1084. 1449; aplicação de salmos a C. 2724. 2725. 2727. 2728. 2729. 2731.
2732. 3093-3098; aspirar a viver com C. 2686; baptismo em nome de C. 1513; cada discípulo de
C. deve estar em comunhão com a cátedra de Pedro 2753a; C. afirmou ser a verdade, não a moda
cultural 709; C. é a nossa paz 1984e; C. tornou-se de tal modo livre que desceu para libertar os outros

Cruz, cruzes

1907

2081c; dividimos C. 1925a; C. é casa, é dia 3849d; C. é tudo para nós: médico, fonte, justiça, força,
vida, caminho, luz 2059d; C. é o vínculo da nossa união com Deus Pai 4217f; C. veio ao meio de
nós como uma espiga de trigo gerado da Virgem santa 4208a; do lado de C. manou sangue e água
2058e; doutrina de C. e vida moral 3483; é ridículo comparar alguém com C. 3486; em C. ressuscitou o cosmos, o céu, a terra 2081d; entre todos os homens do mundo inteiro só Jesus é professado,
confessado, reconhecido C. 1217b; esperando a C. 3033; força admirável dos nomes de C. 1984d;
glória a C. 376; hino a C. 1426-1437; integração em C. pelo baptismo 1855; leveza do jugo de C.
2438. 2439. 2441; mistério de C. 390. 442-444. 861. 863. 874. 916. 1247. 1807. 1809. 1810. 2023.
4240. 4289. 4398. 4399. 4800; mistério de C. e nós 3682. 3898. 3900. 3904. 3913. 3919. 4336.
4800; nascimento de C. 3034; nomes de C. 1922; o que é C. 992. 1002. 2396. 3169. 3931. 3933; o
que me faz C. 3093. 3094. 3095. 3096. 3097. 3098; palavra de C. 3201; participar de C. pela comunhão 4205; Páscoa e C. 1466; Paulo baptiza é C. que baptiza 3262. 3267; pelas Escrituras aprende
a conhecer o próprio C., que é a vida dos crentes 2756a; permanecer em C. 3291; pregar C. 3989;
presença de C. na liturgia 2037; só C. nos pode resgatar 2074. 2074b; que promete C. 4217; quem
recebeu C. 3680; reter C. com a própria fé 3664a; sacerdócio de C. 4797; sangue e água do lado
de C. 2058; se C. não ressuscitou por nós, não ressuscitou de modo algum, porque não tinha razão
nenhuma de ressuscitar para si mesmo 2081d; seguir a C. 1101; só C. baptiza 3267; só o homem
C. pode resgatar o homem 2073. 2074; tentativas para enganar os que seguem a C. 3268; tocar em
C. pela fé 3903. 3904; toda a virtude é bom odor de C. 1983d; tornar-se portadores de C. 1866; três
maneiras de pregar C. 4059; vida de C. 3035; visita a C. no sacrário 5606; viver em C. 647. 990
– C. é ao mesmo tempo vítima e sacerdote 861; C. alimenta todos os dias 3687; C. caminho 3168.
3597; C., caminho universal de salvação 3333a; C. comerciante divino 3686; C. cordeiro imolado
4207; C. deriva de crisma 3103; C. ferido na cruz e no altar 1968; C. inteiro em cada parcela de pão
2915; C. mercador 3091. 3922; C. renovou todas as coisas 3389a; C. total 3084. 3283; C. umas vezes
fala como Cabeça outras como Corpo 3116; C., paixão, Eucaristia 4239; C., pedra angular 3965
– C. e a água 631; C. e a Igreja 820. 3099. 3106. 3283. 3933a. 3933b. 3933c; C. e a nossa santificação
4207; C. e Adão 4206. 4242; C. é cabeça de todos os justos 3114. 3173; C. e crianças 3715; C. e
cristãos 3272; C. e discípulos 3272; C. e idades 502; C. é ministro do sacrifício da Eucaristia 2871;
C. e nós 1278. 1808. 1811. 2041. 2069. 3164. 3237. 3305. 3609. 3749. 3751. 4042. 4332. 4400; C.
e núpcias com a Igreja 1980; C. é o alicerce 898; C. e o bispo 835. 1118; C. e o Espírito Santo 2013;
C. e o Natal 1962; C. é o nosso dia sem ocaso 3706. 3747; C. e os mártires 3305; C. e os salmos
2075. 3170; C. e poder de baptizar 3260; C. é sacerdote no Céu 2872; C. é tudo para nós 2059a; C.
é um só em toda a parte 2660; C. e vida 2006; C. veio quando tudo envelhecera e tornou-te novo
3660
CRODEGANDO

– C. de Metz: «Regra dos Cónegos» 6442-6443
CROMÁCIO

– C. de Aquileia: «Sermões» 2403-2423; «Tratados sobre o Evangelho de São Mateus» 2423a
CRONÓGRAFO

– c. de Filócalo: 1355-1375
CRUCEM

– ante C. 1657. 1659; post C. 1657
CRUCIFICADO

– confessar o C. 1616; poder do C. 1813. 1817
CRUZ, CRUZES

– a c. de Cristo é poder e sabedoria de Deus 2070a; a beleza da c. de Cristo não tem paralelo 2586;
adoração da c. 1679. 2595a. 4247; catecúmeno e c. 2036; cristãos e c. 3771; descoberta da santa c.
4251; elogio da santa C. 4091b. 5755b; eu, se renuncio a tudo quanto possuo e tomo a minha c,, sigo
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a Cristo 881a; louvor da c. 4331. 5755; mistério da c. 3771. 3823; não se adoram as c. 452; não ter
vergonha da c. de Cristo 1767. 1813. 1815. 3254a. 3856. 4039; ninguém pode atravessar o mar do
século presente, se não é levado pela c. de Cristo 3254a; o que é a c. 1498. 1812. 1814. 1816. 1817.
1818. 2570. 3306. 4061; permanecer junto à c. 990; profecia da c. 317.318; relicário da c. 5541;
santas c. 5559; sete c. estacionais 6068; sinal da c. de Cristo 2029. 3836. 4039. 4824. 4831; sinal da
c. no cânone 5918; supressão do suplício da c. 4247; tomar a c. significa aceitar tudo quanto custa
e seguir Jesus 3669b. 3669c; utilização frequente da c. pelos cristãos 2586; vemos a c. por toda a
parte 2586
– c. de prata das procissões 5561; c. do Calvário 1657; c. e água do baptismo 2015; c. enviada a um
bispo para ser usada nas bênçãos 5484; c. nas moedas de Constantino 4247
CULPA

– se eu recomheço a minha c., dignai-Vos perdoá-la 3604a
CULPADOS

– c. de revoltas em Corinto 185; c. e esperança 1972; c. e remissão das suas faltas 1108; lisonjear c.
é enganá-los 1972
CULTO

– a quem não se oferece o culto de latria 2962; dedicar duas horas diárias ao c. 2629; renunciação ao
c. do Diabo 1845
– c. a Deus 454. 1915. 3044. 3329; c. antigo cessa 4209; c. de latreia só se presta a Deus 2962; c. do
Diabo 1845; c. e festas públicas 930; c. maior e mais digno 1915; c. que Deus quer 312; c. total e c.
regulamentado 547. 549
CUMMÉAN

– C.: «Penitencial» 5707; «Resgate Penitencial» 5708-5710
CÚRIA

– c. é assim chamada porque aí se faz a supervisão, cura, de todos os assuntos administrados pelo
Senado 5494
CURIOSIDADE

– devemos ter fé mas não c. face aos divinos mistérios 4217b
DÁDIVA, DÁDIVAS

– a quem farás d. 1573
DALMÁTICA

– d. de Cipriano 1190
DAMAS

– D., bispo de Magnésia 230. 232. 242
DÂMASO

– Papa D.: «Inscrições Cristãs» 1698-1711; D. autor de inscrições 1699. 1701. 1702. 1706. 1707. 1708.
1709. 1710. 1711; obras de D. 5542; quem era D. 5541
DATA, DATAS

– d. da carta de Inácio de Antioquia aos Romanos 268; d. da Epifania 1555; d. da Paixão do Senhor
3411; d. da Páscoa 1243-1246. 1264. 1556. 2098; d. da santa semana 1555; d. do início da perseguição de Diocleciano 1270; d. do jejum da Quaresma 1555; d. do jejum da Semana Santa 1557;
d. do martírio de Cipriano 1188. 1191; d. do martírio de Frutuoso 1193; d. do martírio de Policarpo
376; d. do Natal 1555. 3411
DAVID

– D. e Cristo 3236; D. e Saul 3139
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DECÁLOGO

– d. e lei natural 509; por meio do d. Deus preparava o homem para a sua amizade 509a
DECÊNCIO

– D. de Gúbio 2709-2719
DÉCIMA, DÉCIMO

– décimo quarto dia: Igrejas da Ásia e d.q.d. 1243. 1245; judeus e d.q.d. 1296; Páscoa de Jesus e d.q.d.
1325
DECRETO, DECRETOS

– «D. do Papa Zósimo» 2722; «D. Gelasiano» 4551; d. contra os cristãos 474; d. obrigando a venerar
os deuses 468; d. pascal de Niceia 2227
DEDICAÇÃO

– aniversário da d. 1692-1693. 4956. 4957. 4958; condições para a d. 5461. 5462; hino è d. de uma
igreja 4266a. 4266b. 4266c. 4266d. 4266e. 4266f. 4266g. 4266h. 4266i. 4266j; sermão na d. de um
basílica 4078-4080
– d. anunciada pela Eucaristia 3493; d. de basílicas 2093. 5052; d. de igrejas 1273. 1275. 2093. 4050.
4050a. 4059b. 4050c. 4050d. 5429. 5452; d. ilícita 1472. 1475
DEFENSOR

– d. dos cristãos 1229
DEFUNTO, DEFUNTOS

– «A piedade para com os d.» 3318-3324. 3709. 3710; bispo e d. 4590; cânticos e d. 4590; carta de
consolação pelos d. 4552y. 4552z; cortejo fúnebre dos d. 749. 2704. 3319; cuidado para com os d.
1564. 3320. 3324; d. e beijo da paz 4590; d. e comunhão 2259. 4159. 4160; d. e Eucaristia 2638.
4770-4775. 5055. 5074; d. e perdão dos pecados 4590; deposição do d. no túmulo 4590; dia dos
irmãos d. 3711; é coisa clara para os inteligentes que os mortos tiram proveito das vigílias e do
sacrifício da missa, e do incenso da reconciliação quando o sacerdote recorda os seus nomes diante
do altar 4266k; é possível ver os d. 3323; leituras e d. 4590; liturgia dos d. 1654. 4590; menção dos
d. na anáfora 1881. 2397. 3318; mistério dos méritos dos d. 3318; não hesitemos em socorrer os
d. que partiram 2639; no altar reza-se pelos d. 3696; oblações, esmolas, orações e santos mistérios
pelos d. 2629e; oração pelos d. 4266k; orações e sacrifício pelos d. 728. 740. 765. 859. 1423. 1564.
1653. 1882. 2080. 2397. 3304. 3317. 3318. 3321. 3322. 3324. 3709. 3710. 4029. 4590. 4772. 4773.
4774. 5398. 5399. 5600. 5715; prémios dos d. 4590; refeição fúnebre no sétimo dia depois da morte
do d. 2704; ritos dos d. 4590; saudação do d. 4590; sepultar os d. junto das memórias dos santos
3318. 3321. 3322
DEMÓNIO, DEMÓNIOS

– acreditar à maneira do d. 3657a; actividade do d. 595. 709; astúcia do d. 538; cristãos e d. 602; culto
dos d. 380. 5030; decepção do d. 1978; enganos do d. 4290; expulsão de d. 503. 621; invocação dos
d. 1844; sacrifícios aos d. 744
– d. e corrupção da vontade 265; d. e cultos pagãos 392. 394. 396; d. e exorcismos 620; d. e mentira
597; d. e mesa contaminada 1870; d. e pecador perdoado 692; d. e violência 598
DEMONSTRAÇÃO

– «A d. evangélica» 1307-1309; «D. contra os Judeus e os Pagãos» 2586
DEOGRÁCIAS

– nome de um diácono e catequista de Cartago 3016
DEPOR

– d. bispos dignos 178; d. diácono indigno 1010; d. ministros dignos 178; d. presbíteros e diáconos
2205
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DEPOSITIO

– «D. Episcoporum» 1355-1363; «D. Martyrum» 1364-1375
DER BALISÊH

– «Anáfora de D.B.» 2275. 4695; papiro de D.B. 2274-2275
DESCANSO

– d. eterno para os que amam a Deus 3029; d. no dia do Sol 2366. 2367. 2368. 2369; d. nos dias do
Pentecostes 1292. 1696
– dias de d. 1646; dois dias de d. 6467; domingo dia de d. semanal 1287
DESCIDA

– d. à região dos mortos 1514; d. às águas baptismais 2469; d. de Cristo e do Espírito Santo à água
2013. 2469
DESEJO, DESEJOS

– arder de d. 2754; Deus conhece os d. do coração 1317a; dominar os d. 570; o que são os maus d.
3226. 3235; toda a vida dum bom cristão é um santo d. 3250a; desejemos, irmãos, porque havemos
de ser saciados 3250a
– d. da palavra divina 3202; d. de Jerusalém 3207; d. de louvar 3243. 3244; d. do bem 3754; d. e
cristãos 3121. 3125. 3154. 3168; d. e oração 3117. 3118
DESERTO, DESERTOS

– Deus vem ao d. 1277a; d. e combate 3153
DESGOSTO

– sintamos d. de nós mesmos quando pecamos, porque os pecados causam d. a Deus 3604b
DESOBEDIÊNCIA

– cristãos e d. 3202; d. a Deus 189. 1917
DESPEDIDA

– d. dos penitentes 1602. 1648. 1651. 2644. 6694; d. dos que não comungam 2644; d. na Eucaristia
1627. 5326, 5330. 6118. 6568; d. nos ofícios 1655. 1660
DESPOJAMENTO

– d. das vestes 1850; d. do homem velho 1850
DESPREZAR

– d. as prescrições 1103
DESTINO

– «Diálogo sobre o d.» 585-585b
DEUS

– «O governo de D.» 4465-4468; «Deus, vinde em nosso auxílio» 4143; acção de D. nos sacramentos
2654; adoração que D. quer 3140; adorar a D. três vezes ao dia 658; adorar o Nome de D. 179.
182; amor de D. e a sua vinda 3019; beleza de D. 1531a; bênção a D. benfeitor 61. 66; bendizer e
amaldiçoar D. 3147. 3223; busca de D. 3021; como é o D. pregado pelos profetas e pelos apóstolos
1437b; como se pode ver a D. 1987d; culto a D. 312. 379. 547. 661; há um só D. 511a; nomes de D.
1965a; hino a D. 1965b; o homem veio ao mundo por providência de D. 325a; o que confessamos
nós acerca de Deus 1437b; os caldeus não conheceram a D. 325c; quais dentre os membros do género
humano participam da verdade sobre D. 325b; se alguém quiser ser ouvido por D., primeiro ouça
D. 3602a; temos a força e a faculdade de amar a D. 1531a; único é o D. que conhecemos, e não por
outra fonte que não seja a Sagrada Escritura 825a; utilidade da confissão feita só a D. na oração
6531
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– D. acomoda-Se à nossa debilidade 4213; D. actua sempre de maneira misteriosa 2992; D. ajuda a
fazer o que manda 3669a; D. ama primeiro 3613. 3614; D. aproxima-se do homem que ama 1322c;
D. atende-nos 3269; D. comunicou-nos a força e capacidade para cumprir todos os preceitos 1531a;
D. congrega o que está disperso 6440; D. conhece os desejos e os pensamentos do coração 1317a;
D. de cristãos e judeus 409. 596; D. de Marcião 716; D. descanso eterno para os que O amam 3029;
D. é o único santo que repousa entre os santos 5758b; D. em nós 454. 575. 954. 1296; D. ensina
Agostinho 2995; D. escuta 548. 3111. 3458; D. fala 189. 3111; D. faz-nos querer e poder 3754;
D. fundamento da salvação 3037; D. infinitamente bom criou primeiro os Anjos, depois o mundo
visível, e por fim o homem 5760; D. louvou-se a Si mesmo 3238; D. misericordioso 1973; D. não
precisa de nada do que existe, mas tudo precisa d’Ele 325a; D. não faz acepção de pessoas 2052;
D. não precisa das nossas ofertas 3330; D. ora 3105; D. pode suprir sempre o que falta 2971. 2973;
D. precede-nos sempre 3716; D. quer a fé 4241; D. quis que seres por Ele beneficiados pudessem
tornar-se participantes da sua bondade 5758a; D. realiza tudo 189-191. 3565; D. sabe ser unicamente
amor e Pai 1437b; 1437j; D. sabe tudo 1758. 2984. 3286; D. Uno no Símbolo 3818. 3819; D. vos
descubra o sentido do que vos digo 3703; Vós sois o meu D.! Por Vós suspiro dia e noite. E logo
que Vos conheci, Vós me arrebatastes, para que eu visse a existência daquele que eu via 2992a
– D. e a Igreja 976; D. é a luz suprema 1938; D. e a mulher cristã 688; D. é agricultor 3147. 3812; D. e
as coisas 565; D. e as línguas 934; D. e as suas obras 594. 709. 1107. 1580; D. é bom e benevolente
576. 462. 1578; D. e bondade humana 4361; D. é espírito 661; D. é eterno 618; D. e filósofos 405;
D. e Gregório de Nazianzo 1966; D. é infinito e incompreensível 5759a; D. é invisível 476. 1803.
1804; D. e lugar 547. 550. 984. 1758; D. e o homem 538. 547. 1759. 1798. 4582; D. é o mesmo para
todos 2749; D. é o nosso refúgio 2059h; D. e o perdão dos pecados 576. 964; D. e o tempo 462; D.
e os pecadores 3501. 3502; D. é Pai e Mãe 3104; D. é providente 1576; D. é que converte 4264; D.
é que nos liberta 4371; D. é único 255. 333. 409. 556. 594. 603. 714. 746. 1757
– estender as mãos para D. 600; formiga de D. 3148; glória a D. 375; grandeza, sabedoria e obras de
D. 2979; imagens para falar de D. 4764; justiça de D. 3044; louvar a D. 379; lutar contra D. 745;
mão de D. em tudo 2084. 2986; mistério de D. 407. 1997. 3801; não ofender a D. 164; o grande mar
do amor de D. pelo homem 5759b; o que nos pede D. 183; o que se deve fazer primeiro em relação
a D. 2979; oração diária pelos que não acreditam em D. 4265; orar a D. 550. 2980. 3559; possuir a
D. 3960; quando se diz que D. é bom, e justo, e sábio, e assim por diante, não se está a dizer nada
da natureza de D., mas apenas das qualidades da sua natureza 5759a; que amo eu quando amo a D.
3005; quem é D. 3105; quem nos guarda é D. 3214a; sábado de D. 319; santificação do nome de D.
1; segredo de D. 3292; súplica a D. 189-191; templo de D. 320; tudo é obra de D. 3567. 4024; tudo
o que podemos afirmar a respeito de D. não revela a sua natureza 5759a; tudo vem de D. 600; ver D.
em tudo 3229; verdadeiros adoradores de D. 661; viver para D. 621; D. é tudo para o homem 508c
DEUSES

– d. pagãos e doenças 4532; d. animais irracionais 325e; d. que nasceram escravos de todas as paixões
325d; não pode haver dois d. 514;
DEVER, DEVERES

– cumprir o d. é celebrar uma festa pública 930; d. domésticos 197
DIA, DIAS

– d. aniversários: dos mártires 1065
– d. brancos dos egípcios 1454
– d. da Criação segundo Santo Ambrósio: primeiro d. 2042; segundo d. 2042a; terceiro dia 2042b.
2042c. 2042d. 2042e. 2042f; quarto d. 2042g; quinto d. 2043; sexto d. 2044
– d. de comunhão: domingo, quarta-feira, sexta-feira, sábado, comemoração dos santos 1523
– d. do baptismo: a Páscoa 641, o tempo pascal 641, qualquer tempo 641. 1105
– d. do Senhor: d.S. e o oitavo e o primeiro 5513; d.S. e oração 5478; d.S. e repouso 5511; d.S. e
Senhor dos d. 4753; d.S. no Novo Testamento 122; d.S. passa a ser dia de repouso 4247. 4753; estejamos firmes para a luta no d.S. 5718b; falta de respeito pelo d.S. 4909; não ajoelhar no d.S. 423a.
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534. 1211. 5512; o que não deve fazer-se no d.S. 4757. 5032; observar o d.S. 5194. 5412; oração e
repouso no d.S. 4758; Páscoa e d.S. 1296; reunião no d.S. 207. 847. 849. 5032; todos os d. são d.S.
641. 858; viver segundo o d.S. 238; viver sempre nos d.S. 931
d. do Sol: nascimento duma criança no d.s. 467; reunião semanal dos cristãos no d.s. 397; viagens
e missa no d.s. 6717
d. em geral: comungar todos os d. 992. 992a. 1523; crescimento dos d. a partir do Natal 3765; d.
da morte dos confessores 1027; d. de descanso semanal: domingo 1287; d. eterno 3197. 3736; d.
originário 542; d. particulares 547; d. particularmente honrado: sexta-feira 1287; d. que é o rei dos
dias 1929; d. que não tem fim 1499; d. que o Senhor fez 3894. 3908. 3967. 3985; d. seguinte 875;
d. único 1515. 1515a; Jesus Cristo escolheu o d. para nascer 3743; o D. que fez os d. 3739; o D. que
gerou o D. 3739. 3746; oferecer cada d. um sacrifício de louvor 3137; orações durante o d. 1002;
reconhecer o d. do d. 3880
primeiro d.: p.d. da semana e aflição 857; p.d. da semana e alegria 857; p.d. da semana e oitava do
sábado 858. 3159; p.d. da semana e oração de pé 1515. 1515a; p.d. da semana e primeiro dos d. 415.
420. 1504; p.d. da semana e reunião 585a; p.d. da semana no Novo Testamento 139; p.d. depois do
sábado 1107. 1905; p.d. e bebé 1313; p.d. e maná 868; p.d. e sétimo d. 858
segundo d.: s.d. depois do sábado 3159; s.d. e baptismo dos bebés 1105; s.d. e idade da infância 1313
terceiro d.: t.d. depois do sábado 3159; t.d. e adolescência 1313; t.d. e baptismo dos bebés 1105
quarto d.: q.d. depois do sábado 3159
quinto d.: q.d. de semana e Ceia de Jesus 1297; q.d. depois do sábado 3159
sexto d.: s.d. depois do sábado 3159; s.d. e consumação do mundo 519; s.d. e maná 868
sétimo d.: s.d. depois do sábado 3159; s.d. dia da crucifixão 4247; s.d. e maná 868; s.d. e repouso
519. 533. 542. 3009. 3969
oitavo d.: o.d. do nascimento dos neófitos 3598; o.d. e baptismo dos bebés 1105; o.d. e circuncisão
judaica 415. 2956; o.d. e mistério 412. 1489. 1515. 1515a. 3427. 3598. 3969; o.d. e Noé 420; o.d.
e repouso do o.d. 3341; o.d. é superior ao sétimo 412; o.d. é também primeiro d. 415.420; o.d., dia
do Senhor 4227

DIABO

– combate contra o D. 2480. 2481. 2823; D. é um leão que ruge 1847; disfarce do D. 1754; inveja do
D. 4324; invenções do D. 617. 4298; o que é o culto do D. 1845; obras do D. 1790; pintura do D.
1005; poder do D. 312; pompa do D. 1843. 1844; religião do D. 5031; renunciação ao D. 615. 728.
734. 736. 1839. 1841-1845
DIACONADO

– d. de mulheres 5690; o que é a ordem do d. 541
DIACONISA, DIACONISAS

– bispo e d. 850. 1549; d. paulianistas 2225; d. que contraem matrimónio 4453. 6462; duas escravas
d. 306; funções das d. 850. 1549. 1550. 1553. 1606. 1640. 4748; imposição das mãos 1631. 4453;
lugar das d. 1538; ordenação da d. 1631-1632. 4453. 5701; proibição de consagrar d. 5103; quem
pode ser d. 1562
DIÁCONO, DIÁCONOS

– amizade aos d. 275; aniversário da consagração do d. 5595c; Apóstolos e d. 176. 177. 178; cânones
sobre os d.: 4974g. 4974m. 4974n. 4974o. 4974p. convite do d. a orar 4761; deposição de um d.
5480; d. e baptismo 4180j; dupla porção para os d. 837; em caso de necessidade, só na ausência
do presbítero, o d. receberá os penitentes para lhes indicar a expiação a cumprir e para os admitir
à sagrada comunhão 6543b; em Roma havia sete d. 1257; escolha e eleição dos d. 208. 850. 1575.
5567; Etéria utiliza a palavra d. cerca de vinte vezes 1655... 1685; falsos d. 2255; funções dos d. 247.
269. 277. 278. 395. 544. 639. 778. 797. 815. 895. 844. 845. 846. 850. 967. 1015. 1479. 1482. 1535.
1538. 1539. 1542. 1553. 1554. 1606. 1640. 1655. 1657. 2877. 2879. 2881. 2885. 2894. 2899. 2901.
2917. 2918. 5522; idade para a ordenação dos d. 4809. 6521; importância dos d. 208; imposição das
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mãos ao d. 1419. 1629; inquérito para ordenar d. 5458; insígnias do d. 5659; mulheres ordenadas d.
2256. 4453; mulheres que podem viver na companhia do d. 2209; nas minas havia d. 1163; Niceia e
celibato dos d. 2209; ninguém se torne depressa d. 2721; nomes de d. 231. 278. 2752; nós também
somos chamados d. de Cristo 2877; número dos d. 1553; o que é um verdadeiro d. 345. 541. 1549;
o que os d. não são 247; ordenação dos d. 782. 1554. 1629-1630. 4455f. 4473. 4560. 4587. 5569.
5594. 6339-6345. 6672; os sete d. dos Actos 3902d. 4044; proclamação do d. antes da anáfora 4554.
4762. 5717; proibição de os d. cantarem 5224; proibida a transferência de d. 2221; quem estabelece
o d. 6478; respeito pelos d. 248. 286; tempo de d. 5541. 5594; um co-diácono 3491; uso do orárion
pelo d. 5661; vestes dos d. 2878. 5154. 5213; virtudes dos d. 242. 1575
– d. casados uma só vez 1562; d. celibatários 1562; d. de pé na celebração 5897. 5900; d. eleito pelos príncipes 6478; d. enganado por uma falsa profetisa 1160; d. escolhidos pela sua voz 5224; d.
mártires 470. 1166. 1192. 1193. 1194. 1302. 1305; d. maus 278. 886. 908. 1009. 1010. 1011. 1013.
1014. 1031. 2203. 5459. 5660; d. mensageiros 1155; d. não pode ordenar 1554; d. não se sentam
2780; d. nas cartas de Cipriano: 1009-1011. 1013-1015. 1029. 1031. 1039. 1046. 1051-1052. 1055.
1056. 1058. 1068. 1120-1121. 1133. 1155. 1160. 1163. 1166. 1168; d. que abusam do Corpo e do
Sangue de Cristo 4158; d. que cometeu antes crime de morte 2181; d. que comungam como leigos
1133; d. que deixam a Igreja e voltam 2222. 2752; d. que oferecem o sacrifício 2201; d. rebaptizado
pelos donatistas 3360; d. rurais 2188; d. são imagem da liturgia dos Anjos 2876; d. são ministros do
episcopado e da Igreja 1010; d. Vicente 4024
– d. e administração 5442; d. e bispo 235. 810. 842. 2224. 2307. 2752; d. e comunhão no cálice 2048;
d. e exorcista 1302; d. e festas de casamento 4456c; d. e hereges 607. 673; d. e Igreja 1553; d. e lapsi
1039. 1055. 1056; d. e ministério do Anjos 2879. 2880; d. e pecadores 889; d. e pessoas importantes
1542; d. e pregação 4808; d. e presbíteros 2203. 2224. 2776. 4547
DIÁLOGO, DIÁLOGOS

– «D. do Luciferiano e do Ortodoxo» 2749-2752; «D. do Papa Gregório Magno» 5425-5437; «D.
sobre o destino» 585-585b; «D. sobre o sacerdócio» 2575-2579
– d. entre Deus e o homem 2046; d. penitencial 6681. 6682. 6683. 6684; d. inicial do prefácio 778.
998. 1609. 1876-1878. 2902-2904. 4554. 4596. 4609. 4618. 4625. 4636. 4644. 4652. 4658. 4667.
4676. 4683. 4691. 4696. 4704. 4716. 4727. 4739. 5317. 5694. 5717. 5912. 5915. 6090
– sentido da fórmula do d. «E com o teu espírito» 2599
DIATÉSSARON

– «Comentário sobre o D.» 1490
DICTA

– «D. do Papa Gelásio» 4552
DIDAQUÉ

– «D. ou Doutrina dos Doze Apóstolos» 194-209
DIDASCÁLIA

– «D. dos Apóstolos» 830-859
DÍDIMO

– D., o Cego: «Exposição sobre os Salmos» 2105a; «A Trindade» 2102a-2105
DIGNIDADE

– d. do homem 1517a; grande d. deste dia venerável 2669d
DINHEIRO

– d. e fé 743. 2104; d. na religião cristã 605; jogo a d. 2184
DIOCESE, DIOCESES

– criação de d. 5535
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DIOCLECIANO

– D. e a Igreja 1267
DIOGNETO

– «Carta a D.» 457-465
DIONÍSIO

– D. de Alexandria: «Cartas» 1170-1174; Carta a Fábio, bispo de Antioquia 1170; Carta ao papa Sisto
II, 1171; Carta ao bispo Basilides 1172-1174; baptismo de hereges 1171. 1261; D. e cartas pascais
1264; D. e Sisto 1262
– D. de Corinto: cartas 1227
DÍPTICO, DÍPTICOS

– apologias na leitura dos d. 6508; d. com os nomes dos oferentes 2740; leitura dos d. dos vivos e dos
mortos 2898. 4573. 4580; os d. devem ser lidos depois da apresentação das oferendas 2713
DIREITO, DIREITOS

– ter d. mas não querer usufruir dele 3616c; ao renunciar a este seu d., ele foi além da sua obrigação,
mas não exigiu que os outros fizessem o mesmo 3616c; eu não procuro o dom material, mas sim
que aumente o fruto para o vosso proveito 3616d; portanto, aqueles que podem fazer como Paulo,
vivendo com o trabalho das suas mãos, recebam dos fiéis o necessário para o seu sustento, mas não
esqueçam a debilidade do rebanho 3616e
DISCERNIMENTO

– d. a fazer relativamente aos pensamentos, palavras e obras 1948g
DISCIPLINA

– d. acerca dos sacramentos 3064. 3065; d. da Igreja e confessores 1033; d. e mudança 709
DISCÍPULO, DISCÍPULOS

– aparições aos d. 3940. 3946. 3948; começar a ser d. 263. 561; exposição de Jesus aos d. 424
– d. de Emaús 3916. 3927. 3928. 3935; d. de Jesus 664; d. de Jesus e baptismo 633
DISCURSO, DISCURSOS

– d. cheios de inteligência 2088; d. no forum e d. no púlpito 3347; estilos de d. 3347
DISPOSIÇÃO, DISPOSIÇÕES

– d. interior e expressão verbal dos catequizandos 3024; d. necessária do catecúmeno 3020
DISSOLUÇÃO

– d. dos filhos dos pagãos 387
DISTINÇÃO, DISTINÇÕES

– d. entre as palavras evangélicas e os erros dos hereges 2976; na igreja não se fazem d. 2596
DÍVIDAS

– «perdoai-nos as nossas d.» 1888. 3627. 3637. 3645. 3656; Agostinho paga as d. de Fáscio 3593
DIVISÃO, DIVISÕES

– Deus e d. 276; domingo e d. 1503; Jesus diz aos seus que não façam d. nas opções a tomar 1984a;
severidade e d. 3528
DIVÓRCIO

– não oferecer ocasião de d. a pessoa nenhuma 1988b
DIZER

– d. as mesmas coisas de modo diferente 3130; d. e fazer 456
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DÍZIMO, DÍZIMOS

– a quem se dão os d. 1573. 1642; d. a oferecer 4840
DOCUMENTO, DOCUMENTOS

– d. antigos e invioláveis 276; d. de apostasia 959; d. que nos condenava 2649
DOENÇA

– cristãos e d. 4826. 4836; d. e Gregório de Nazianzo 1966; d. e reconciliação 1075; mistério da d.
3257; remédios inadequados à d. 1975
DOENTE, DOENTES

– bênção dos d. 1401; dádivas e d. 800; monges d. 1346; oração pelos d. 1400. 6494; ritual da unção
dos d. 6696-6712c: confissão dos pecados 6697; bênção do sal 6698; oração 6699; enfermo ajoelha
6700; imposição das mãos 6701; orações 6702; unções nos vários sentidos e partes do corpo 6703;
oração 6704; outras unções 6705; orações 6706; comunhão do Corpo e Sangue 6707; fórmula de
comunhão 6708; Vésperas e Laudes 6709; orações e absolvições 6710; bênçãos simples 6711. 6711a.
6711b; outro ritual dos d. 6712. 6712a. 6712b. 6712c
– d. e assistência 397.708; d. e cura 621; d. e óleo 1379; d. e penitência pública 6631; d. e unção 6518.
6537. 6537a. 6631; d. que se sentiu curada 1926; visitar os d. é oração 1318a
DOGMA. DOGMAS

– desenvolvimento dos d. 4154
DOM, DONS

– antecipação do conceito do ofertório dos d. 2884. 5028; apresentação dos d. 4573; consagrar d. 178;
descrição da liturgia da preparação dos d. 2863-2900; d. oferecidos devem ser de todos 1696a; epiclese dos d. 1879; Gregório de Nazianzo é um d. de Deus 1966; orações sobre os dons do Veronense
(secreta) 5372. 5383; procissão dos d. e canto popular 5028, e sonus 5705; receber o d. indignamente
4458m. 4458n; recolha dos d. 5907. 5932. 5946. 6082. 6083. 6084
– d. de Cristo 2626; d. de curar 788; d. de Deus 3261. 4465; d. do Espírito Santo 490. 1437c. 1437d.
1437e. 2010. 2039. 3950; d. do pão e do vinho cobertos 4579; d. e baptismo 1937; d. e defuntos
4772; d. e diáconos 1960; d. e fiéis 178; d. e paz 2767; d. e presidente 395. 397. 1607; d. levados à
mesa divina 1960; d. mais importantes 2040; d. só de pão e queijo 5493
DOMINGO, DOMINGOS

– «O novo d.» 1963; a graça do d. 1488; bênção pelo d. 1579; benefícios recebidos no d. 2664; celebração do d. 931. 6465; como observar o d. 3256. 4027. 4028. 4754. 4755. 5412; costumes gregos
ao d. 5707; cristãos e d. 2242; devemos honrar o d. 2664; grande d. 1459. 1460; liturgia do d. 16581661; mandar os criados à missa no d. 5669; não se deve trabalhar no d. 2242. 2593. 5133. 5665.
5721. 6605. 6612; nomes do d. 1930. 2747; o que fazem alguns no d. 2593; obras de Deus no d.
2664; observar o d. 5194. 6530a. 6619. 6628. 6717; oração de pé nos d. 2226. 3433; os mártires e o
d. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390; primeira oração do d. 1394; reconciliar-se para o d. 843; reunião
num d. 488; riqueza do d. 1963
– d. da Ressurreição 1909. 2747. 6530a; d. de Páscoa 1459. 1909; d. dia da criação e da redenção 2670.
6530a; d. dia da criação da luz 6530a; d. dia da vinda do Espírito Santo 6530a; d. dia de repouso
2366. 2367. 2368. 2369; d. dia em que caiu maná no deserto 6530a; d. monástico 4132
– d. e alegria 1211.1439; d. e assembleia 847. 1503. 1543. 6474; d. e comunhão 1300; d. e cristãos
2756. 3427; d. e dias de Pentecostes 2004; d. e divertimentos 4433; d. e festa 1287. 1567; d. e jejum
1996; d. e luz 1282; d. e missa paroquial 6634; d. e ordenações 776. 1595. 4390. 4394; d. e pagãos
732; d. e repouso 1282. 4960; d. e reunião assídua 1574; d. e sábado 868. 1439. 1488. 1489. 1504.
1963; d. e salvação 1282; d. e trabalho 1543
DOMINGO DE PÁSCOA

– sermões do D.P. 3880. 3881. 3882-3884. 3885-3887. 3888-3890. 3891-3893. 3894-3895. 3896-3897.
3898-3899
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Edifício, edifícios

DOMINGO DE PASCOELA

– dia em que se misturam os baptizados e os neófitos 3878; pedido instante do pastor 3878; sermão
da P. 3878; temor do pastor 3878
DOMINICAL

– «Actos Apócrifos»: liturgia d. doméstica 484
– assembleia d. 1574. 2386-2394. 4826; cântico da assembleia d. 439; hino d. 437; verificação do
cumprimento do dever d. 5670
DOMINICUM

– celebração do d. 2386-2394
DONATISTA, DONATISTAS

– bens dos d. 3441; cânticos d. 3435; controvérsia de Agostinho com os d. 3359-3365. 3373-3375.
3376-3378. 3379-3380. 3454. 4078; crimes d. 3520. 3523. 3545; esperança de unidade com os d.
3556; extensão do erro d. 3545; leis contra os d. 3521. 3522; que se faz quando os d. se convertem
3441
– d. e rebaptismo 3360. 3361. 3362; d. não celebram a Epifania com os católicos 3769
DONATO

– D., amigo de Cipriano 952-955; D., fundador duma seita 2950-2953
DONZELAS

– d. cristãs e casamento com flâmines 2122; d. cristãs e casamento com gentios 2120; d. cristãs e casamento com hereges 2121; d. cristãs e casamento com judeus 2121; d. que adulteram e penitência
legítima 2119; d. que vêm a casar com quem as violou 2119
DOUTOR, DOUTORES

– d. e baptismo 336. 789-790; d. e catecúmenos 792. 793; d. e ensino 204; d. e notáveis 208; d. e
salário 206; nome de d. dado aos Apóstolos 432
– falsos d. 3076; verdadeiros d. 1572
DOUTRINA

– «A D. dos Apóstolos» 2361-2363; «Didaqué ou D. dos Doze Apóstolos» 194-209; aderir à d. dos
Apóstolos 512; bispos e d. 838; coisas que vão contra a d. 3437; resumo da d. cristã 3038
– d. da fé 1755. 1756; d. do Senhor 242; d. dos cristãos 458; d. e anúncio 1515. 1515a; d. estranhas
237. 240
DOXOLOGIA, DOXOLOGIAS

– d. da oração da comunhão 5329; d. dos Serafins 1878; d. final das Anáforas ou Orações eucarísticas
778. 1406. 1621. 2032. 2275. 4554. 4592. 4608. 4617. 4624. 4634. 4643. 4651. 4666. 4674. 4682.
4690. 4703. 4714. 4726. 4734. 4747. 6097; d. no Novo Testamento 123
– diversas d. 468. 471. 472. 1406. 1621. 2025. 2032. 4254; grande d. 1483. 1591
DÚVIDA

– d. sobre Cristo e seus milagres 748
ECLESIÁSTICA

– organização e. 1594. 1595
EDICTO

– e. de Milão 1277
EDIFÍCIO, EDIFÍCIOS

– e. do Calvário 1819. 1820; e. em construção e celebração 1473. 1474; e. espiritual 3208; e. exterior
do baptistério 1848
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ÉFESO

– homilia no concílio de E. 4220
EFÉSIOS

– Carta de Inácio de Antioquia aos E. 212-228; E. e mensageiros 228; saudação à Igreja dos E. 212.
228
EFFATHÁ

– rito do e. 2009
EFICÁCIA

– acto e e. 2013; e. da água baptismal 2036; e. da unção 1589; e. sacramental 2036. 2587
EFRÉM

– E., Diácono: «Biografia de E.» 1508; «Comentário sobre o Diatéssaron» 1490-1490b; «Hinos»
1504c-1507s [H. da Natividade 1504c; H. Baptismal 1505; H. dos Baptizados 1506; H. sobre a Fé
1506a; H. do Óleo 1507; H. sobre a Pérola 1507a; H. Eucarístico 1507b; H. da Eucaristia 1507c; H. a
Cristo 1507d; H. na Festa da Epifania 1507e-1507f; H. dos Ázimos 1507g-1507h; H. para a Ascensão
1507i; H. de Santa Maria 1507j-1507k; H. da Ressurreição de Cristo 1507l; H. da Instauração da
Igreja 1507m-1507n; H. da Igreja e da Virgindade 1507o-1507p; H. de Nísibe 1507q; H. contra as
Heresias 1507r-1507s]; «O Fim e a Exortação» 1499-1503; «Orações» 1507t-1507v; «Sermão de
Nosso Senhor» 1496-1498; «Sermão para o Ofício Nocturno da Ressurreição do Senhor» 1504;
«Sermão sobre a Pecadora» 1504b; «Sermão sobre Maria» 1504a; «Sermões na Semana Santa»
1491-1495;
– E. e a música 1508. 4252; E. e a poesia 4252
EGÍPCIOS

– os e. acreditaram em deuses irracionais 325c; os e. extraviaram-se gravemente 325f; os egípcios, os
caldeus e os gregos
EGIPTO

– E. país de desumanidade para com os Hebreus e onde se prestava a animais a honra devida só a Deus
145; deportação do povo escolhido no E. 3032; E. e israelitas 78-79; Moisés e saída do E. 150a;
ofício divino monacal no E. 4113-4134
ELBON

– E. de Reims, Bispo: «Carta a Haligtário de Cambrai» 6541
ELEIÇÃO, ELEIÇÕES

– e. de bispos e diáconos 208; e. de ministros 1575; e. dos anciãos 860; e. dos baptizandos 2843; e.
justa e regular 1121; e. sob pressão 892
ELEITO, ELEITOS

– baptismo e comunhão dos e. 1996; catequese aos e. durante trinta dias 2560. 2561; data em que os
e. davam o nome 2264; decisão dos e. 1713. 1714; diferença entre e. a tempo e e. à hora da morte
2553; oração pelos e. 1601. 1648. 1651. 5573; pressa dos e. 582; separação dos e. 794
– e. devem lembrar-se do bispo 2552; e. devem purificar o coração 2554; e. tratados já por irmãos
2551
ELEONA

– basílica do E. 1664. 1672. 1673. 1685
ELIAS

– «Sobre E. e o jejum» 1994-1996; E. na noite pascal 92
ELISCHE

– E., Bispo: «Explicação da Oração Dominical» 4504a-4504c
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ELOGIO

– e. de Agostinho 4102; e. e tormento 249
ELÓI

– E. de Noyon: «Homilia» 5610
EMBRIAGUEZ

– clérigos evitem a e. 4456e; penitência por e. 5745
ENCÉNIAS

– festa das e. 1692. 3301
ENERGÚMENO, ENERGÚMENOS

– e. e comunhão 2142. 4439; e. e oferendas 2134; e. não podem acender velas na igreja 2142; e. podem
ser baptizados no fim da vida 2142
ENFEITE, ENFEITES

– e. do corpo 678-680. 688
ENFERMO, ENFERMOS

– «Actos Apócrifos»: unção dos e. 1199
– atitude de alguns e. que pedem a penitência 4769a; consagração do óleo dos e. 4555; imposição
das mãos ao e. 6501; óleo dos e. 1332; 1422; solicitude pelos e. 1020. 6518; unção, reconciliação e
viático dos e. 6518.
– e., baptismo e penitência 4438; e. e bispo 1381
– ritual da unção dos e. 1965. 2719. 6502. 6503. 6537. 6537a. 6631. 6696-6712c: confissão dos pecados
6697; bênção do sal 6698; oração 6699; e. ajoelha 6700; imposição das mãos 6701; orações 6702;
unções nos vários sentidos e partes do corpo 6703; oração 6704; outras unções 6705; orações 6706;
comunhão do Corpo e Sangue 6707; fórmula de comunhão 6708; Vésperas e Laudes 6709; orações
e absolvições 6710; bênçãos simples 6711. 6711a. 6711b; outro ritual dos e. 6712. 6712a. 6712b.
6712c
ENSINAMENTO, ENSINAMENTOS

– e. dos mistérios baptismais 1856; e. escrito 1515. 1515a; e. rejeitados 963;
ENSINAR

– bispo e dever de e. 1728; o que se deve e. 876; uma coisa é o que ensinamos, e outra o que suportamos
2962
– e. o que se aprendeu 4153; e. o que se compreendeu 2032
ENSINO

– atenção ao e. 2014; bispos e e. 838; e. e assembleias 921; e. perverso e fé 224
EORTAE

– e. são as festas da Quaresma 1666
EPICLESE, EPICLESES

– e. da adorável Trindade 1844; e. das Anáforas ou Orações eucarísticas 778. 1406. 1618. 1879. 2909.
2910. 2911. 4258. 4554. 4602. 4605. 4616. 4623. 4633. 4641. 4649. 4656. 4664. 4672. 4681. 4688.
4693. 4701. 4708. 4711. 4721. 4724. 4732. 4745. 5321. 5728; e. do pão e do vinho 1879; e. é a
chuva da Eucaristia 5760; e. e comunhão 2917; e. e consagração 4086; e. e óleo do crisma 1859; e.
e pão 1859; e. e vinda do Espírito Santo 4799; e. eficaz 1589
– eleva a voz para que eu ouça a e. 4198; tradição e palavras da e. 1515. 1515a; tremendas e. 4086
EPIFANIA

– adoração dos Magos na E. 3766. 3767. 3770; baptismos na E. 2264. 6124-6132; celebrar a E. de
maneira divina 1934; data da E. 1555. 1896; etimologia de E. 3768; foi na E. a cena entre Basílio
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e Valente 1960; história e mistério da E. 4302. 4303. 4304. 4307; importância da E. 3767a. 3767b.
3769a. 3769b. 3769c; jejum da E. 6123. 6124; missa da E. como a do Natal 6133; o que é proibido
de 17 de Dezembro à E. 2246; ofício e missa na vigília da E. 6124; ofícios da E. 1662. 1663. 1664.
1665; sermões da E. 3766. 3767. 3768-3769. 3770. 4302-4307; teofania em sentido de E. 1933;
vigília da E. 1662
– E. e anúncio das festas 5205; E. e dia das nossas primícias 4306
EPIFÂNIO

– E. de Salamina: «Heresias» 2395-2397; «Homilia Pascal» 2398-2400; «Cartas» 2401
EPISCOPADO

– acesso ao e. 2355; Agostinho temia o e. 4075; cargo do e. 830; depor do e. 178; função do e. 178;
ordem do e. 541; presbíteros e sucessão no e. 512; presidências no e. 1218; unidade do e. 975a. 976
– e. à força 1257; e. como recompensa a um cismático 1477; e. comprado 5140; e. e bispos depostos
1123; e. e defeitos corporais 2352. 2353; e. e diáconos 1010; e. e imposição das mãos 1122; e. e
inveja 639; e. e mártires 1081; e. e serviço 903
EPISCOPAL

– eleição e. e Apóstolos 1121; ofício e. de cada chefe de família 3669; primazia e. 5151
EPÍSTOLA

– e. canónica 1209-1211; não se lê a e. no lugar do Evangelho 6580
EPITÁFIO

– e. de Abércio 466
EQUINÓCIO

– e. da Primavera e do Outono 148c; duração das festas do e. 148c
EQUIVALÊNCIA, EQUIVALÊNCIAS

– e. a cem soldos de ouro 5753; e. de cento e quarenta e quatro missas 5756e; e. de cinquenta salmos
5756f; e. de doze missas 5756e; e. de penitência por pessoa interposta 5756g; e. de três missas 5756e;
e. de um ano de jejum 5756c; e. de um dia de jejum 5756b. 5756f; e. de um mês de jejum 5756e; e.
de um saltério completo 5756f; e. de uma missa 5756e
ERANISTES

– E. ou Polimorfo, isto é, monofisita e ortodoxo: diálogo primeiro 4462a; diálogo segundo 4462b;
diálogo terceiro 4462c
ERRO, ERROS

– e. acerca do cristianismo 4466; os e. das orações não as invalidam 2973; reconhecer os e. 621
ERVAS AMARGAS

– bênção das e.a. 85; envolver as e.a. no pão 86
ESCÂNDALO

– e. dos Coríntios contra os presbíteros 181; e. resultante da admissão às ordens 2721; quais são os
verdadeiros e. 3659
ESCÁPULA

– carta aberta a E. 744-746
ESCOLA, ESCOLAS

– criação de e. onde as crianças aprendam a ler 6519
ESCONDER

– cessar de e. hipocritamente a consciência 1974; e. as chagas mal cicatrizadas diante da mão de Deus
1974
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Escrutínio, escrutínios

ESCRITOS

– e. de Qumrãm 105-106
ESCRITURA, ESCRITURAS

– abrir as páginas da E. à sorte 3438; alimentar-se das E. 518. 1384; amar a sagrada E. 2775a; citação
das E. 706; conhecimento e ignorância das E. 3439; corromper as E. 1247; Deus fala todos os dias
aos fiéis pela sagrada E. 2775b; ensino das E. 1786; estudo das E. 2982. 3007. 3342. 3354; inspiração das divinas E. 2601; interpretação simbólica das E. 3346; ler as divinas E. 2760; na liturgia
só se lêem E. canónicas 3444; na Igreja, nada mais se leia senão as E. 4974z; não é possível viver
em Cristo sem a ciência das E. 2756a; na tradução das santas E. a ordem das palavras também é
um mistério 2760c; não silenciar o que dizem as E. 3089; o livro de Isaías é como um compêndio
de todas as E. 2737b; o que é entender as E. 3342; paixão pelas E. 3007; para conhecer a E. 4144;
para interpretar a E., temos sempre necessidade da ajuda do Espírito Santo 2742a; pelas E. aprende
a conhecer Cristo, que é a vida dos crentes 2756a; procura com lealdade e confiança inabalável em
Deus o sentido das E. divinas 949a; quem medita as E. já faz na terra a experiência do Céu 2760b;
solução das divergências nas traduções das E. 2768a; texto das E. bom para o tempo pascal 3249;
utilizar a E. como convém 3070; voltar as costas às E. 727; e. de doação de uma igreja e seus bens
4469
– E. canónicas 1242.1788. 1789. 2251. 2260; E. e Cristo 2002. 3180; E. e multiplicação dos pães 3685
ESCRUTÍNIO, ESCRUTÍNIOS

– anúncio do e. 5572. 5951; e. dos competentes 3848. 4518; o que é e para que serve o e. 2675
– primeiro e. 5570. 5953-5987. 6140; segundo e. 5571. 5988. 6155; terceiro e. 5571. 5989; quarto e.
6027. 6167; quinto e. 6028. 6029. 6167; sexto e. 6030. 6031. 6167; sétimo e. 6032-6174
– ritos do primeiro e.: signação 5953; imposição da mão 5954. 6141; bênção e imposição do sal 5955.
5956. 6142; inscrição dos nomes 6143; despedida das crianças 5957. 5979. 5980. 6143; início da
missa 5958. 5959. 6144. 6150; crianças voltam a ser chamadas 5960. 6145; orai, eleitos 5961.
5967. 5973. 5976; signação pelos padrinhos 5962. 5967. 5970. 5973. 5977; signação pelo acólito
5963. 5965. 5968. 5969. 5971. 5972. 6146. 6147; imposição da mão pelo acólito e oração 5964.
5966. 5968. 5969. 5971. 5972. 6146. 6147; outros dois acólitos 6148; signação, imposição da mão
e oração do presbítero 5974. 5975. 6149; primeira leitura e salmo 5978. 6151; diácono despede as
crianças 6152; Evangelho 5981. 6153; liturgia eucarística 5982; dons no altar 5983. 6153; nomes
dos padrinhos e madrinhas no cânone 5984, nomes dos eleitos no cânone 5985; todos comungam,
menos as crianças 5986. 6153; anúncio do segundo e. 5987. 6154
– ritos do terceiro e.: chamamento dos catecúmenos 5990; repetição dos ritos anteriores 5991; abertura
dos ouvidos 5992. 5993. 6156; imposição da mão por três acólitos e pelo presbítero 6157; antífona de
entrada 6158; duas leituras e responsórios 6159; procissão com os quatro Evangelhos 5994; admonição 5995; tradição de cada um dos quatro Evangelhos: estai em silêncio 5996. 6001. 6005. 6008;
leitura pelo diácono 5997. 5998. 6002. 6003. 6006. 6009. 6160; reposição do Evangeliário 5999;
catequese do presbítero 6000. 6004. 6007. 6010. 6160; tradição do Símbolo: preâmbulo do Símbolo
6011; Símbolo em grego 6012. 6013; Símbolo em latim 6014. 6015. 6016. 6162. 6163; catequese
do presbítero 6017; tradição da Oração dominical: estai em silêncio 6018. 6020; introdução pelo
sacerdote 6019; admonição pelo presbítero 6021. 6161; despedida das crianças 6022. 6164; saída
das crianças 6023. 6164; liturgia eucarística: regresso dos pais e padrinhos 6024; oferta de oblações
6165; todos comungam, excepto as crianças 6025; anúncio do quarto e. 6026. 6166
– ritos do sétimo e.: manhã de Sábado Santo 6032. 6033; signação e imposição da mão 6034. 6168;
unção e renunciação 6169; effeta 6035. 6170; Símbolo cantado à volta das crianças 6036. 6171; orai,
eleitos 6037; despedida 6038; bênção do círio e leituras 6039; bênção das fontes: ladainha 6040;
saudação 6041; oração 6042. 6043. 6172; mistura de crisma na água 6044; distribuição de água benta
6045; baptismo 6046. 6172; unção pós-baptismal 6047; recepção das crianças pelos padrinhos 6048;
as crianças são vestidas 6049; oração da confirmação 6050; crismação 6051. 6174; é necessário velar
para que isto não seja omitido 6052. 6174; comunhão dada às crianças 6053. 6173; semana a seguir
à iniciação 6054. 6175; assim se faz também no Pentecostes 6055
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ESCUTAR

– e. de pé o Evangelho 1537; e. e compreender 3129; e. a palavra e pô-la em prática é construir sobre
a rocha 3721a; é mal não e. e também é mal e. sem agir 3721b; todos podem e. a palavra de Deus
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ESFORÇO

– e. de cada um 1726. 1732. 1733
ESMIRNA

– Igreja de E.: «Carta sobre o martírio de São Policarpo» 355-377; E. e carta aos Magnésios 244; E.
e carta aos Romanos 268; E. e carta aos Tralianos 256; mártires de E. 357. 374; saudações à Igreja
de E. 279
ESMIRNENSES

– «Carta aos E.» 279-289; fé dos E. 280
ESMOLA, ESMOLAS

– costume consolidado de dar e. 2664; honrar o domingo dando e. 2664; importância da e. 4236; obras
e e. 1004-1006; ordem das e. 4842; prática da e. 1004. 2664. 6470
– e. da viúva pobre 1006; e. é o quarto caminho da penitência 2666; e. segundo o Evangelho 197. 208
ESPECTÁCULO, ESPECTÁCULOS

– e. cristãos 621; e. da vinda do Senhor 622; e. públicos e idolatria 616. 617. 687. 2449. 3138; os maus
e. 4552a
ESPERANÇA

– a nossa e. e a nossa força é Cristo 2069d; e. da conversão 1740. 1743; e. de ver a Deus 1987c; e. dos
cristãos 448. 2935; e. dos culpados de crimes graves 1972; e. que não serão iludidas 2791; nova e.
238; perseverar na e. 348; toda a nossa e. está em Cristo 3616a
ESPÍRITO, ESPÍRITOS

– «E com o teu e.» 2599. 2642. 2656. 2890. 2891. 2892. 2893. 4760. 6592; a letra e o e. 3953; fixar
o e. na oração 1533; seguir a inclinação do e. 549
– e. e corpo 3124; e. e vida 3293; e. malignos 3339; Paulo chama ao canto espada do E. 423
ESPÍRITO SANTO

– «Actos Apócrifos» o mistério do E.S. 490. 492. 497
– «Sobre o E.S.» 2007-2008
– abundância do E.S. 3281; acção do E.S. 157. 164. 176. 505. 709. 1437d. 1826. 1827. 1828. 1831;
catequese sobre o E.S. 2801. 2802. 2948; celebrar festas segundo o E.S. 1955. 1956; «com» o E.S. e
«no» E.S. 1509; compreensão correcta da vinda do E.S. 4799; dons do E.S. 1831. 2020. 3950. 4015;
estamos unidos ao E.S. 4217e; imposição das mãos e E.S. 1832; mistério do E.S. no Símbolo 3801.
3809. 3827. 3839; nomes do E.S. 1510. 1829. 2029; o que o E.S. faz 2103. 2599; para interpretar
a Sagrada Escritura, temos sempre necessidade da ajuda do E.S. 2742a; quem se inebria do E. está
radicado em Cristo 2027; vinda do E.S. 3881
– E.S. continua a dar-se hoje 4008. 4009; E.S. mergulha-nos em si mesmo 2103; E.S. no Novo
Testamento 124
– E.S. e água 626. 628. 630. 1747. 1129. 2013; E.S. e aparência de pomba 2013; E.S. e Apóstolos 669.
4005; E.S. e baptismo 841. 1106. 1514. 1857. 2007; E.S. e baptizados 337. 517. 682. 706. 988. 1510.
1514; E.S. e bispos 838; E.S. e epiclese 4799; E.S. e celebração de festas 1955; E.S. e confirmação
2020; E.S. e criação 2035; E.S. e Cristo 505. 2029; E.S. e dom das línguas 4010; E.S. e dom de
Deus 3279. 5637; E.S. e Escrituras 1824. 1825; E.S. e fé 1769; E.S. e fingimento 3530; E.S. e Igreja
4011. 4792; E.S. e Maria 4242; E.S. e mártires 1830; E.S. e nascimento 1151; E.S. e oferendas 2007.
4788. 4787. 4790. 4791; E.S. e ordenações 2599; E.S. e penitência 161; E.S. e perdão dos pecados
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Estrangeiro, estrangeiros

2008; E.S. e profetas 529. 1825; E.S. e regeneração 2103; E.S. e unidade 4793; E.S. e Verdade 506;
devemos receber o E.S. como o Pai no-lo quer conceder 825a; quem se inebria do E. está radicado
em Cristo 2027; somos iluminados gratuitamente pelo E.S. 2102b
ESPIRITUAL, ESPIRITUAIS

– as coisas e. são realidades celestes 2658; e. são os cristãos (católicos) 757; necessidade do olhar e.
2455; presença e. de Agostinho 3593; sentido e. da comunhão 1867; significação e. do baptismo
1857; tornar-se e. (perfeito) 943
ESPONSAIS

– anel de e. 592. 679; dons dos e. 5457; e. e velação das noivas 711-712; faltar à fé dos e. 2159. 6642;
o que são os e. 6603
ESPOSA, ESPOSAS

– costumes da e. antes e depois do casamento 2704; deveres das e. 344; é necessário que cuideis das
vossas e. 4458r; leigo que repudia a e. 2323; na celebração os fiéis tornam-se a e. 3250; para que se
toma a e. 3599; velação da e. 5699; virtudes das e. 164
– e. alheias 4455c; e. cristãs 326. 605; e. cristãs casadas com pagãos 705. 707. 1450; e. do bispo 830.
2280. 5050. 5690; e. do subdiácono 5470; e. dos diáconos 4417. 5431; e. dos pagãos 605; e. dos
presbíteros 4417. 5431; e. e caminho do bem 164; e. e encanto 685; e. e esposo 3106; e. e maridos
159. 684. 697
ESPOSO, ESPOSOS

– «Actos Apócrifos»: oração sobre os e. 1195
– beleza do E. 3129; companheiros do e. e comunhão 1865; Cristo e. 3086; E. e Esposa 3106; e. e
junção das mãos 1964; com frequência senti que o E. se aproximava de mim no máximo grau 902a;
se rezas falas com o E., se lês, é Ele que fala contigo 2754a
ESSÉNIO, ESSÉNIOS

– características dos e. 154a. 154b. 154c. 154d
ESTAÇÃO, ESTAÇÕES

– anúncio da próxima e. 6110; cristãs casadas com pagãos e e. 704; e. da Quaresma 6139; e. do Advento
6059; e. dos montanistas 770. 773; e. organizadas nas basílicas romanas e nos cemitérios 6636; e.
sem a presença do Papa 5887; fazer e. de maneira perfeita 655; jejum nos dias de e. 769; origem da
palavra e. 655; participação na Eucaristia nos dias de e. 655; reunião do clero e do povo na igreja
da e. 5894; rezar de joelhos nos dias de e. 656
ESTÊVÃO

– E. I, Papa: decisão errada do Papa E. 1122; E. e baptismo herético 1147.1259; E. e Cipriano 1149.
1152; celebração da festa de Santo Estêvão logo a seguir ao Natal 4798c. 4798d
– E. II, Papa: «Respostas de Quiercy» 6441
ESTILITA

– Simeão E. o Velho partiu para o pequeno povoado de Telanisso 4461
ESTILO, ESTILOS

– e. de discurso ou pregação 3347; mistura de e. na conversação e na pregação 3348a; objectivos dos
vários e. de discurso 3348a
ESTOLA

– apologia ao pôr a e. 6504
ESTRANGEIRO, ESTRANGEIROS

– e. de passagem 397; e. na assembleia 1542; exame dos e. 1572
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ESTROFE, ESTROFES

– hinos divididos em e. 1508
ETAPA, ETAPAS

– e. da iniciação cristã 789-797.920.922
ETÉRIA

– E.: «Peregrinação ou Diário de Viagem» 1655-1693
EUCARISTIA, EUCARISTIAS

– «Actos Apócrifos»: E., selo da Trindade 1200; mistério da E. 486. 491; oração antes da E. 485;
participação na E. 1197
– a E., Páscoa do Senhor 2670a; abstenção da E. 285; acção de graças e E. 935; aparência e realidade
da E. 3891; baptismo e E. 396. 1171; bispo e E. 286. 510. 838. 1542; celebração da E. 418. 3408;
conversão do pão e do vinho na E. 516; costumes diversos quanto à E. 3406; defuntos e E. 326;
diminuição do amor pela E. 4770; domingo e E. 397; E. a seguir ao baptismo 2862; efeitos da E.
1080. 1082; explicação da E. aos neófitos 4016; falsas E. 500. 396. 1160; figuras da E. 539; guardar
a E. numa gaveta 5691; hinos à E. 4161. 4162; Igreja e E. 511; instituição da E. 125. 126. 725. 1864.
1865; matrimónio e E. 708; memória na E. dos que morrem sem comunhão 4441. 4442; milagres dos
mártires Ciro e João relacionados sempre com a E. 5523c. 5523d. 5523e. 5523f. 5523g; na E. está
Cristo 2041; não negar a E. aos moribundos 2219; neófitos e E. 797; nomes da E. 3048. 3053; o que
é a E. 396. 415. 564. 885. 915; o Senhor ensinou a Igreja a celebrar a E. 4770; os não iniciados não
podem estar na E. 2645; penitências por faltas contra a E. 5747. 5748; preparação para a E. 1606;
proibição de dar a E. molhada no vinho 5680; proibição de pôr a E. nas mãos dos leigos 6633; quem
está manchado não pode estar na E. 2645; repartir a E. 535; reunião para celebrar a E. 2386-2394;
sequência dos relatos da E. 3881; sofrer pela E. de Cristo 2959; uma só E. 273; unção e E. 1130;
unidade da fé e E. 511. 1245. 1542; vida cristã e E. 396
– E. da iniciação 4571; E. diária 1081. 1466. 3289; E. dos arianos 5054; E. em casas particulares 4776a;
E. guardada em casa dos fiéis 655. 813. 869. 1523; E. guardada na sacristia 5065. 5072; E. levada na
«torre» 5065. 5072; E. na «Didaqué» 202; E. na «Tradição Apostólica» 778; E. não é obra humana
2627; E. nas «Constituições Apostólicas» 1608-1627; E. sacramento dos sacramentos 4572; E. só
com pão e água 536. 4769
– E. e anúncio da morte de Cristo 2081; E. é chamada boa graça 6599b; E. é chamada mística bênção
4206; E. e defuntos 4770-4775. 5074; E. e dom de Deus 2040; E. e Espírito Santo 5505; E. e jejum
812. 5190. 5198. 5218; E. e maná 2022. 2040; E. e milagres 5063. 5064. 5065. 5066. 5067. 5411;
E. e mistérios da vida de Cristo 2041; E. e outros sacramentos 4572; E. e permanência de Cristo
4228; E. e prefigurações escriturísticas 1870. 1871. 1872; E. e santidade 566. 992; E. é uma realidade
celestial 2658
EUCOLOGIA

– e. hebraica 1-106
EUCOLÓGIO

– «E. Barberini» 6495 [Ordenações 6495]; «E. bizantino» 6493-6494 [Iniciação Cristã 6492; Unção
dos Enfermos 6493; Matrimónio 6494]; «Grande E. da Igreja Bizantina» 6488-6492: Penitência
[Rito Bizantino 6488; Rito Siríaco 6489; Rito Arménio 6490; Rito Copta Ortodoxo 6491]
EULÓGIA, EULÓGIAS

– distribuição das e. 1643. 3060. 5674. 6639; e. no sentido de bênção 4093; e. no sentido de Eucaristia
4215
EULÓGIO

– E. de Alexandria: «As duas Naturezas de Nosso Senhor Jesus Cristo» 5490a
EUNUCO

– e. e episcopado 2296; Filipe e baptismo do e. 640
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Exéquias

EUSÉBIO

– E. de Alexandria: «Sermão» 4753-4758
– E. de Cesareia: «A Demonstração Evangélica» 1307-1309; «Comentários aos Salmos» 1278-1283;
«Comentários sobre o Profeta Isaías» 1277a; «História Eclesiástica» 1217a-1277; «Os Louvores
de Constantino» 1310; «Os Mártires da Palestina» 1301-1306; «A Páscoa» 1290-1300; «Vida de
Constantino» 1284-1289; o que se propõe E. pôr por escrito na sua História Eclesiástica 1217a;
– inscrição do Papa E. 1702
EUTÍQUIO

– E. de Constantinopla: «Páscoa e Eucaristia» 5028; inscrição de E. 1706
EVA

– E. em geral 676. 698. 1496. 1497. 1504a. 1507h. 1507j. 1507n. 2364
EVÁGRIO

– E. Escolástico: «História Eclesiástica» 5410b-5411a
EVANGELHO, EVANGELHOS

– «Actos Apócrifos»: E. de Filipe 489-497
– apologia antes e depois do E. 6506; autores dos E. 396. 721; escutar de pé os E. 5544; exposição
dos E. 5577; leitura do E. do cego 3690. 3691; no E. fala Cristo ao povo 3295. 6572; o E. é a boca
de Cristo 3663; oração depois do E. 1354; pregação e difusão do E. 4210; procissão do E. no meio
de luzes 2777. 6077; promulgação do E. 3034
– E. autênticos e apócrifos 722; E. beijado por todos os clérigos 6079; E. beijado por todos os fiéis
5943; E. da ressurreição lido pelo bispo 1659; E. e báculo do bispo 6581; E. e baptismo 3684; E. e
catecúmenos 4440; E. e Eucaristia 396; E. e vida dos cristãos 925; E. lido por um presbítero ou um
diácono 1537
EVANGELISTA, EVANGELISTAS

– E. e Espírito 3940; E. e paixão do Senhor 3914. 3918; E. e ressurreição 3924. 3934. 3938. 3946; E.
e Tomé 3967
– nem todos os E. narram tudo 3927; nos quatro E. fala um único Espírito 3927; número dos E. 3934.
3936; ordem dos E. 3914; os E. não se contradizem 3936; verdade dos E. 3936
EXAME, EXAMES

– e. ao futuro bispo 830; e. aos eleitos 794. 920. 1687; e. dos candidatos ao baptismo 789-790. 1644.
2816; e. dos clérigos 6522. 6522a. 6522b. 6523. 6524; e. dos estrangeiros 1572
EXAMINAR

– se quiséssemos e. a nossa vida e ditar contra nós uma sentença justa, não receberíamos de Deus
sentença de castigo 4458o
EXCOMUNGADO

– admissão do e. à comunhão 2158; rezar com um e. 2285
EXCOMUNHÃO

– e. de clérigos e leigos 2211; e. de pecadores que abandonam a penitência 4769a; e. de um diáconos
1014; e. do imperador Valente por Basílio 1960
EXEMPLO. EXEMPLOS

– todos temos um e. a imitar, que é Cristo 2058g
EXÉQUIAS

– e. solenes feitas a um jovem 3507; modo de proceder nas e. dos defuntos 6436a-6436g; quando vires
que a partida do enfermo está iminente 6436a; comunhão e leitura da paixão pelos diáconos até ao
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momento em que a alma saia do corpo 6436b; antífonas e oração logo que a alma sai do corpo 6436c;
lava-se o corpo e coloca-se no féretro 6436d; coloca-se o corpo na igreja 6436e; procissão para a
sepultura 6436f; enquanto o corpo estiver na igreja, orem todos pela sua alma, sem interrupção,
até sepultarem o corpo 6436g; cantam-se salmos ou responsórios, missa ou leituras de Job 6436g;
ao chegar a hora das vigílias, celebrem ao mesmo tempo a vigília e os salmos com antífonas sem
Alleluia 6436g
ÊXODO

– «Tratado sobre o Êxodo» 2670
EXOMOLOGESE

– antes da e. 963; atitudes perante as obrigações da e. 1970. 1977; diferir a e. 695; efeitos da e. 1977;
fugir à e. 695; necessidade da e. 1982; no Inferno não haverá e. 1978; o que é a e. 694; processo da
e. 841; recorrer à e. 696
– e. das virgens 1014; e. e graça 1487; e. e imperador Filipe 1255; e. e lapsi 1031. 1036. 1038; e. e
participação nos mistérios 5717; e. na ausência do bispo 1039; e. por traição à fé 970
EXORCISMO, EXORCISMOS

– e. das crianças 3058. 4103; e. dos catecúmenos 2678. 2820. 2821. 4103. 4517. 4565; e. dos eleitos
794. 1378. 1688. 1724. 1725. 2094. 2264. 2675. 4259. 5576; e. sobre a água baptismal 2013
– efeitos do e. 619. 1720. 2458; finalidade dos e. 2457. 2458. 2674. 2819. 2826. 3254. 4264; não
rejeitar o e. 1952; o que é o e. 2678; óleo do e. 1851; oração do e. 1413; texto do e. 5615; tríplice e.
2249
EXORCISTA, EXORCISTAS

– o que em grego se diz e., em latim diz-se esconjuradores ou ordenadores, porque invocam o nome
do Senhor Jesus sobre os energúmenos ou sobre os que têm um espírito imundo, e ordenam-lhes,
nesse nome, que saiam deles 5492; e. de mais idade 2269; e. e Novaciano q257; e. mártir 1302; e.
sério 1160
– em Roma havia cinquenta e dois e. 1257; função dos e. 1720. 2817. 2818. 2819. 4524; manifestação
do e. 1638; ordenação do e. 1638. 4476. 5594; tempo de e. 2723. 5541. 5594
EXORTAÇÃO, EXORTAÇÕES

– «E. à penitência» 1970-1978; e. aos confessores da fé: 1016. 1017. 1019. 1025. 1026. 1028. 1033;
e. aos irmãos para que acorram céleres aos dons celestes 1454a; quando serei eu capaz de enumerar
todas as vossa e. 3007a
EXPIAÇÃO

– antes da e. do delito 963; ascensão de Jesus no dia da e. 879; voltar para o Pai depois de e. verdadeira
1978
– e. e conciliação do Senhor 964; e. e remédio 962; e. e sacrifícios de misericórdia 3504
EXPLICAÇÃO, EXPLICAÇÕES

– «Explicação da Missa» 6592-6599c
– e. alegórica das coisas da Eucaristia 2880. 2881. 2882; e. anuais 3942; e. claras 2088; e. dos ritos
da fracção e comunhão 2913-2932; e. dos salmos 3107. 3174; e. finais aos catecúmenos 3039; e.
prematura dos sacramentos 2033
– final da e. da Eucaristia 2926; início da e. dos sacramentos 2009
EXPRESSÃO, EXPRESSÕES

– e. hebraicas no Novo Testamento 137; e. verbal das ideias 3017; mudar a forma da e. 3130
FABIÃO

– morte de F. e problema dos lapsi 1046

1926

Fé

FÁBIO

– «Carta de Cornélio de Roma a Fábio» 1256-1257; F. de Antioquia e Clemente de Alexandria 1170
FÁBULA, FÁBULAS

– «Compêndio de F. Heréticas» 4462d. 4462e. 4462f. 4462g; conselhos aos contadores de f. 1213e
FACTO, FACTOS

– orar com f. 997. 997a
FALAR

– f. com Cristo em todas as circunstâncias 2068; f. como se deve 605. 1955; f. durante muito tempo
3154; f. e não calar 3988. 3989; f. e ouvir 3233; modo habitual de f. 3451; mulheres e homens que
se reúnem para f. 849
FALSO

– f. doutor 1572; saber distinguir entre verdadeiro e f. 3040
FALTA, FALTAS

– acusação das f. 6686. 6726. 6729; arrependimento das f. 562; f. ocultas e clérigos 6738; f. públicas
e sacerdote 6738
FAMÍLIA

– perturbadores das f. 224
FARISEU

– o f. é o católico dos Judeus 4240; oração do f. 985
FAUSTO

– F. de Riez: «Carta a Paulino de Bordéus» 4504; «Homilia para o Pentecostes» 4503; «Sermões»
4496-4502a; «Sermão para a Epifania» 4502b
FARISEU, FARISEUS

– características dos f. 154e
FAZER

– f. bem com bens roubados 3720. 3721; f. e dizer 456; f. em casa as vezes do pregador 3669; f. o
bem 3970; f. o que se ouve e se canta 3607
FÉ

– «A lei da oração é a lei da f.» 4262; «A norma da oração é a norma da f.» 4266
– Deus queria dos israelitas, não os sacrifícios, mas a f., a obediência e a justiça 510; nós não fundamentamos a nossa f. em palavras sem sentido 828a; a f. é a nossa veste 3649; a Igreja pede a Deus
f. e perseverança 3596; agora vivemos os bens do alto pela f. 2873; aumentar a f. 3958; casamento
e f. 703-704; como propor a f. aos competentes (eleitos) 2454. 2672; costumes que não vão contra a
f. 3402; Deus escolheu-nos para a f. 2643b; Deus quer a f. 4241; dom da f. 3915; efeitos da f. 463.
521. 536. 613. 640. 3313; etimologia da palavra f. 4820. 4821; explicação da f. do Símbolo 918.
2429. 2430. 2431. 2432. 2940-2949; exposição da f. na catequese de adultos 2940. 3022; firmeza
na f. 990; fujamos de tudo o que prejudica a f. 4458p; guardar o depósito da f. 1957a. 4153; há
duas espécies de f. 1795. 1795a; hino sobre a f. 1506a; importância da f. 3660; não deixar roubar o
tesouro da fé. 1796a; negação da f. 958; normas para a exposição da f. 3018; nos sacramentos, tudo
é obra da f. 2655. 4266l; o sacramento da fé é a própria f. 3451; o valor da fé 4266l; perseverar na
f. 222; profissão de f. 1846. 2036; progresso da f. 4154; regra da f. cristã 384. 522. 665. 666. 667.
1770. 1796. 2433. 4151; regra da f. de Agostinho 3314; sacrilégio e f. 966; serenidade da f. perante
a morte 3710; sermões sobre a f. católica 4811; sinal de verdadeira f. 284; ter f. é crer 3451; todos
são chamados à f. 2436. 2437; tríplice profissão de f. baptismal 728
– a f. dos Apóstolos é una e única 503a; a f. é o fundamento seguro de todas as virtudes 2070d; f. de
Agostinho e se sua mãe 2981; f. de Tomé 3967; f. do ladrão 3918; f. dos pais e baptismo das crian-
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ças 2954; f. dos santos 2780; f. esquecida é Cristo adormecido 3660; f. na ressurreição dos mortos
3712; f. não se vende 605. 743; f. não verdadeira 1481; f. nas palavras de Jesus 2790; f. no divino
sacramento 2077; f. ortodoxa 709. 819. 1796; f. recebida dos Apóstolos 498. 504. 743; f. vacilante
1124; f. vigilante é Cristo desperto 3660; f. viva 3660; bom combate da f. 1084a; f. e caridade 1092
– f. e baptismo 1513. 2013. 2637. 4463; f. e catequese 561; f. e defuntos 4590. 4775; f. e dinheiro
2010; f. e justificação 168. 1793. 1794. 1795; f. e pagãos 4590; f. e palavras que a exprimem 3130.
3174; f. e perdão dos pecados 1719; f. e razão 3315; f. e sacramentos 2009; f. e sagradas Escrituras
3130; f. e salmos 3101; f. e santificação 542; f. e sentidos 1869; f. e Trindade 2036; f. e unidade da
Igreja 976; f. e vida moral 2434. 2435
FEITIÇARIAS

– f. que causam a morte 2111
FEIXE

– o Senhor é um f. porque nos reúne a todos nele e Ele está em todos nós 4208a
FELICIDADE

– f. dos pecadores 3482; f. e ressurreição 3913; f. e vida futura 3349. 3597; f. eterna 3037. 3341. 3981;
o que nos dá a f. 3912
FÉLIX

– basílica de São F. 4098; poema em honra de São F. 4089
– Félix III, Papa: «Carta» 4514
FELIZ

– ser f. 3912. 3913
FEMININA

– moda f. 676-680. 2704
FERAS

– f. e martírio 263
FERMENTUM

– f. enviado aos títulos no dia do Senhor 2716. 5540; f. noutros dias da semana 5543; meter no cálice
o f. da missa anterior do Papa 5889; o que é o f. 6486
FERRANDO

– Fulgêncio Ferrando: «Carta a Fulgêncio de Ruspas» 4974
FESTA, FESTAS

– bênção judaica das f. 64; duração das f. da Primavera e do Outono 148c; a f. da Primavera celebra
a conclusão das sementeiras 148c; a f. do Outono é de acção de graças, pela recolha de todos os
frutos 148c; celebrar a f. 3897. 3899; cristãos e f. judaicas 408; cristãos e f. semanal 732; dias de f.
e oração 2635; mulheres cristãs e dias de f. pagãos 687; não pôr fim à f. 1957; o que é celebrar uma
f. cristã 1955. 2606; Páscoa é a f. das f. 1961; passaram os dias de f. 3973; pastoral das festas 3370.
4542; quarta f. da Passagem ou Páscoa 144; sexta f. das Primícias 893; verdadeira f. 1467. 1957;
vestes mais belas nas f. 4311; vida como f. solene 547
– f. anuais a celebrar por todos 6611. 6618. 6622; f. consagradas ao Senhor 747; f. cristãs e costumes
pagãos 3369; f. das Encénias 1692-1693; f. devem ser novas 773; f. do nascimento baptismal 1455; f.
dos Ázimos 893; f. durante a perseguição 1265; f. e pecados 1504; f. e salmos 1988; f. em plenitude
1459; f. eterna do Cordeiro 2742; f. eterna dos cristãos 1293; f. ininterrupta 932; f. integral 932;
f. no mundo que há-de vir 894; f. pagãs 706. 732; f. parcial 932; f. pascais 3896; f. públicas 930;
f. segundo a letra 1955; f. segundo o corpo 1955; f. segundo o Espírito 1955. 1956; a f. da Páscoa
sustenta-nos no meio das aflições do mundo 1462a

1928

Filipos

FETICHE, FETICHES

– cristãos e f. 4830
FÍDEAS

– estátuas de F. 927
FIEL, FIÉIS

– aplicação de um salmo aos f. atribulados 2731; desdenhar de ser f. 1944; em que devem ocupar-se
os f. quando estão na igreja 6530a; o que deve dizer-se aos f. 6529a. 6530; o que os f. devem trazer
de casa 6530a; oração dos f. 352. 1047. 1398. 1603. 1649-1650. 1651-1652. 1791. 2640; por que
razão somos chamados f. 2009. 2565. 2568; presença dos f. na Eucaristia 4578; quem são os f. 1214.
3248; ter medo de se tornar f. 3671. 3672
– f. bons e maus 3222. 3540. 3543; f. devem saber de cor a Oração dominical e o Símbolo 6529a; f. e
bispo 215. 216. 217. 241. 261. 1655; f. e casa de Deus 3214a; f. e catecúmenos 1647; f. e escravos
1647; f. e hereges 673; f. e pagãos 220; f. e paróquia 6529; f. e pecadores 921. 839; f. e penitência
1970; f. e santidade 242. 250. 250. 294. 296. 1322. 3987; f. e vida quotidiana 3148; f. escutam a
pregação de pé 3601; f. obedientes 3202
FIGURA, FIGURAS

– agora realizamos as f. dos bens futuros 2873; pão e vinho são f. antes da consagração 5760
– f. do AT, realidades do NT 3327; f. do pão da Eucaristia 415. 2024; f. no sentido de Corpo verdadeiro
725. 2865. 2867. 2868. 5760; f. no sentido de Sangue verdadeiro 2867. 2868. 5760
FILADÉLFIA

– bispo de F. e ministério 270; saudação à Igreja de F. 269
FILADELFOS

– «Carta de Inácio de Antioquia aos F.» 269-278; F. e divisão 271
FILHO

– «com» o F. e «pelo» F. 1509; catequese sobre o F. 426-427. 983. 2795. 2796. 2797. 2798. 2799.
2800. 2941. 2940-2947; F. e Pai 426. 430. 645. 939. 1761; mistério do F. no Símbolo 3801. 3805.
3806. 3807. 3808. 3817. 3820. 3821. 3822. 3823. 3824. 3825. 3826. 3834. 3835. 3836. 3837. 3838;
o F. de Deus abaixou os céus e desceu para junto dos seus servos 5759c; os que negam o mistério
do F. 2943; vida humana do F. 1762. 1763. 1764; devemos glorificar o F. como o Pai quer que O
glorifiquemos 825a; o F. é a Sabedoria eterna, por quem tudo foi feito 825a
FILHOS

– casamento e f. 388; cristãos e f. recém-gerados 458; pagãos e f. recém-nascidos 593. 1216; pais e
casamento dos f. 853; pergunta do f. mais novo 70
– todos os f. da Igreja são sacerdotes 2001a
– f. de bispos 830. 4090; f. de Deus e Igreja 1150; f. de Hermas 329; f. de presbíteros 4099; f. de
sacerdotes 2266; f. e doutrina de Cristo 164
FILIPE

– «Actos apócrifos ou Evangelho de F.» 489-497
– F. Bardesane: «Diálogo sobre o destino» 585-585b
– F. e o eunuco 640
FILIPENSES

– fé dos F. 343
FILIPOS

– «Carta de Policarpo à Igreja de F.» 342-354

Fracção
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FÍLON

– F. de Alexandria: «A vida contemplativa 149-149d; «Leis especiais» 144-147b; «O Decálogo» 148148f; F. e as suas obras 1218; testemunho de F. sobre a data da P. 1901
FILOSTÓRGIO

– F.: «História Eclesiástica 4162a
FÍRMICO

– Júlio F. Materno: «Sobre o erro das religiões profanas» 1393
FIRMILIANO

– F. e baptismo dos hereges 1155-1162; F. e Cipriano 1157. 1158. 1159. 1160. 1161; F. e Estêvão 1159.
1161
FLÂMINES

– f. baptizados que oferecem dádivas 2108; f. baptizados que voltam a idolatrar 2107; f. catecúmenos
2109; f. que trazem coroa 2160
FLAUTA, FLAUTAS

– f. na liturgia 566.567.568
FLÁVIO JOSEFO

– «A guerra dos Judeus» 153-154e; «Antiguidades judaicas» 150-152a; testemunho de F.J. sobre a
data da Páscoa 1901; testemunho de F.J. sobre Jesus 152a e nota
FLORO

– F. de Lião: «Explicação da Missa» 6592-6599c
FONTE, FONTES

– consagração da f. 2013. 5620. 6125. 6126. 6127. 6455; Cristo é a f. donde nasce toda a pureza e
beleza 1984g. 2059d; descer à f. baptismal e subir 2017. 2019. 2037. 2038. 2637; fechar e abrir a f.
baptismal 5618
– f. baptismal 896. 2010. 2011. 2014. 2017. 2019. 2020. 2035. 2103. 2104. 3122. 4180c. 4764. 5621;
f. da vida 3280. 4085; f. dos fiéis e f. dos catecúmenos 3122; junto do poço de Jacob Cristo era a
tua f., f. que faz jorrar abundância de água para quem procura 2071b
FORÇA

– bispo à f. 1917; Cristo é a nossa f. 2059d; f. da bênção 2041; f. das palavras de Cristo 2041
FORÇAR

– f. homens livres a sacrificar 598; não f. ninguém a ser católico 3376
FÓRMULA, FÓRMULAS

– f. a aprender 4814. 4825; f. baptismal 2036; f. da comunhão 2024; f. da profissão de fé baptismal
1846-1847. 2018; f. da renúncia baptismal 1841-1845; f. da unção pós-baptismal 2018; f. da unção
usada entre os Gregos 6537a; f. de adoração exigida aos cristãos 475; f. de oração no NT 127; f.
litúrgica de Policarpo 352; f. mágicas 501. 924; f. rituais no AT 110; f. rituais no NT 127; f. vagas
dos confessores 1034; f. verdadeiras na boca de falsos sacerdotes 3040
FRACÇÃO

– «Actos Apócrifos»: f. do pão 487. 1197. 1198
– bênção depois da f. do pão 1408; oração para a f. do pão 1407. 2913; partir o mesmo pão 227; rito
da f. do pão 797; sacerdote e f. do pão 1965. 2913. 2916; sacos dos acólitos para a f. do pão 6106.
6107
– f. do pão e reconhecimento de Jesus 3925. 3929. 4583; f. do pão no dia do Senhor 207; f. do pão no
Novo Testamento 128

1930

Gemínio

FRASE

– análise da f. 1509
FRONTE, FRONTES

– f. marcada pela cruz 1767. 2841. 2842; levamos a mão à f. 1354; unção da f. com crisma 1859. 1860
FRUTOS

– bênção dos f. 808. 5537; f. a oferecer ao bispo 807; f. do Espírito 2442; f. novos da Igreja 1291; f.
venenosos e plantação do Pai 255
FRUTUOSO

– F. de Tarragona 1192-1194; F. e martírio 1194; F. e prisão 1192-1193
– F. Braga: «Regra dos Monges» 5604-5606
FUGA

– f. do mundo 2059g; fujamos daqui para aquele lugar onde reina a paz, onde repousaremos dos nossos
trabalhos, onde celebraremos o banquete do grande sábado 2059h
FULGÊNCIO

– F. de Ruspas: «A Fé de Pedro» 4800; «A Mónimo» 4787-4793; «Cartas» 4794-4798; «Compêndio
de Cânones» 4974a-4974z; «Contra Fabião» 4799-4800; «Sermões» 4798a-4798d; «A Remissão
dos Pecados» 4798e-4798f
FUNÇÃO, FUNÇÕES

– f. litúrgicas 2240. 2241; f. proibidas aos clérigos 1548; f. proibidas aos leigos 1547; quando desempenhas as f. sacerdotais, faz o que é melhor e livra-me do peso dos meus pecados 1965
FUNDO, FUNDOS

– f. comuns da piedade 605
FUNERAL, FUNERAIS

– culto funerário 1564; não se façam orgias por ocasião do luto dos funerais nem outras coisas indignas
4180w; primeiros f. cristãos 326.749; salmodia nos f. 1564; simplicidade dos f. 456
– f. de Cipriano 1190; f. de Fabíola 2766; f. de Mónica 3003; f. dos penitentes mortos sem comunhão
4441; f. solenes no tempo de Agostinho 3507
FÚRIO

– F. Dionísio Filócalo: «Cronógrafo de 354» 1355-1375; F. e inscrições 1702
GALO, GALOS

– cantar do g. 795. 817. 1658; oração ao cantar do g. 1384. 1647. 3203; os monges são acordados ao
canto do g. 2653; reunião diária ao cantar do g. 1391; reunião dominical ao cantar dos g. 1658. 1659
GARANTE, GARANTES

– função do g. 2814. 2815. 2843
GAUDÊNCIO

–	G. de Bréscia: «Tratados Pascais sobre o Êxodo» 2670-2671
GELÁSIO

–	Gelásio I, Papa: «Cartas» 4530-4549; «Decreto Gelasiano» 4551-4551e; «Fragmentos dos Dicta do
Papa G.» 4552; «Súplica Litânica do Papa G.» 4529; «Tratado sobre o Perdão dos Pecados» 4550;
acusações contra G. 4531; hinos, prefácios e orações de G. 5551
–	G. de Císico: «História Eclesiástica» 4495d-4495h
GEMÍNIO

–	G. Vítor e G. Faustino 1007

Graça, graças
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GENÁDIO

–	G. de Marselha: «Os Dogmas da Igreja» 4766-4769
GÉNERO HUMANO

– quais dentre os membros do g.h. participam da verdade sobre Deus 325b
GENTIO, GENTIOS

– a bondade dos g. 3900a; a Igreja nascida entre os g. 4502a; conversão dos g. 3035; g. doentes e
baptismo 2144; o mistério dos g. que aceitaram Cristo 3900a
GENUFLEXÃO, GENUFLEXÕES

– g. e preparação para o baptismo 642; g. idolátricas 616; oração da g. 1405
GERMÂNICO

– martírio de G. 358
GERÔNCIO

– «Vida de Santa Melânia, a Jovem» 4181-4199
GINÁSIO

– um g., em geral, é um lugar onde se discute filosofia e se contrata o estudo da sabedoria 5494; mas
g. também são os balneários e os locais para a corrida dos atletas, porque aí as pessoas são treinadas
e se estudam as suas capacidades específicas 5494.
GLÓRIA

– a g. do homem é Deus 505b. 508c; este nome g. atribui-se ao Espírito Santo 1984a; fórmulas do g.
ao Pai... 577. 5017. 5059. 5126; g. a Deus 163. 168. 184. 188. 191. 193. 465; g. a Deus nas alturas
1591. 1486. 5528. 5552. 5558. 5693. 6073. 6602; g. da ressurreição e do Céu 3037; onde procuramos
a nossa g. 3618d
GNÓSTICO, GNÓSTICOS

– g. (hereges) e doutrina 499; falsas Eucaristias dos g. 500; falsas núpcias dos g. 501; falsas unções
dos g. 501; falsos baptismos dos g. 501; falsos ritos g. dos moribundos 501
– g. (cristão perfeito) e empenhamento 540; g. bom e piedoso 543; g. e conhecimento 915; g. e Deus
544. 545; g. e graças a Deus 547; g. e oração 540; g. e serviço de Deus 544; g. presta a Deus um
culto digno 543; programa de vida do g. 551. 552. 553. 554
GÓLGOTA

– o Senhor foi crucificado no lugar do G. que estás a ver 1815a
GORGÓNIA

– nome da irmã de Gregório de Nazianzo 1926; piedade de G. para com o altar 1926
GOVERNAR

– g. homens e g. um rebanho 1919
GRAÇA, GRAÇAS

– bispo e acção de g. 783. 2905; dar g. durante a imposição das mãos 1582; dar g. pela Palavra e pela
Comunhão 2594. 2612; eternidade da g. 2021; medo de perder a g. 1944; não podemos ver a g.
2011; quem rejeita com desdém a fé em Cristo, deixa de receber a g. que se lhe manifestou 1984b;
toda a g. vem do Pai 1471
– g. de Deus e capacidade de explicar 3139. 3185; g. de nosso Senhor Jesus Cristo 675; g. e baptismo
559. 913. 1937. 2014; g. e Cristo 2009; g. e edificação do coração 3701; g. e impureza 2035; g. e
natureza 2041. 3532; g. e Símbolo 3801; dou g. ao meu Deus por esta tua sentença, que para mim
é salvadora 473

1932

Guia, guias

GRADUAL

– cântico g. 3207. 3210. 3213. 3215
GRATIFICAÇÃO

– g. mensal dos clérigos 1067
GRAU, GRAUS

– g. da ordem 2721. 2722. 2723; g. no cristianismo 5517
GRAVE, GRAVES

– exemplos de p. graves 1972; pecados g. e visão de Deus 1972
GREGÓRIO

–	G. I (Magno), Papa: «Diálogos» 5425-5437; «Homilias sobre o Profeta Ezequiel» 5413-5415;
«Homilias sobre Job» 5416; «Homilias sobre os Evangelhos» 5417-5424; «Registo de Cartas»
5438-5490; «Vida de G. Magno» 6635-6638; actividade litúrgica de G. Magno 6635-6637; alterações introduzidas por G.M. na missa 5473. 6635-6637; capítulo do Papa G. 5568; G.M. e o canto
gregoriano 6589; preocupações de G.M. 5441; resumo da vida de G.M. 5440
–	Gregório II, Papa: «Cartas» 5729-5730a
–	Gregório III, Papa: «Cartas» 5757-5757d
–	G. de Nazianzo: «Cartas» 1964-1965; «Hinos» 1965a-1966; «Sermões» 1913-1963; amizade entre
G.N. e Basílio 1958a. 1958b; fui apedrejado mesmo pelos meus amigos 1966; cura miraculosa
do pai de G.N. 1930; dor de G.N. 1927; elogio da santidade da mãe de G.N. 1928; G.N garante a
veracidade duma sua narrativa 1926; G.N. aceita a vontade do rebanho e de seu pai 1924; G.N. dá-se por vencido 1913; G.N. e as dificuldade em aceitar ser bispo 1921; justificações de G.N. 1923;
morte do pai de G.N. 1929; vocação difícil de G.N. 1913-1925
–	G. de Nissa: «A Oração Dominical» 1987a; «A Perfeição da Vida Cristã» 1984d-1984g; «Homilia
para o Dia das Luzes» 1986; «Homilia sobre os que Adiam o Baptismo» 1985; «Homilias sobre
o Cântico dos Cânticos» 1984-1984a; «Homilias sobre o Eclesiastes» 1083b-1983d; «O Grande
Discurso Catequético» 1984b-1984c; «Sermão da Ascensão» 1988; «Sermão na Santa Páscoa»
1987; «Sermões sobre as Bem-Aventuranças» 1987b-1987d
–	G. de Tours: «As Virtudes de São Martinho» 5067-5068; «Em Honra dos Confessores» 5073-5075;
«Em Honra dos Mártires» 5069-5072; «História dos Francos» 5049-5062; «Oito Livros de Milagres»
5063-5066
GREGOS

– os g. extraviaram-se gravemente 325f; os g., que dizem ser sábios, mostram-se mais ignorantes que
os caldeus 325d
GRITAR

– g. para chamar a atenção de Deus 984. 2031
GRUTA, GRUTAS

– g. do Santo Sepulcro 1655
GUARDA

– bispos e g. costas 907; montar a g. 1093. 2441
GUERRA

– g. dos Judeus contra os Romanos 153; g. e casamentos duplos 4407-4410; g. e rebaptismo 4411-4412.
4413; sacerdotes pagãos e guerra 936
GUIA, GUIAS

– nome do g. do candidato ao baptismo 2815

Heresia, heresias
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GUITARRA

– hinos acompanhados à g. 1997
HAGGADAH

– rito da narração da páscoa 67-101; explicação do pai de família 71
HALIGTÁRIO

– H. de Cambrai, Bispo: «Carta de Haligtário a Elbon» 6542; «Penitencial de Haligtário» 6543-6546
HALLEL

– salmos H. 80. 93
HARMONIA

– h. agradável aos ouvidos e ao coração 3123; viver em h. 3219
HARMÓNIO

– poeta e músico nem sempre ortodoxo 4252
HARPA, HARPAS

– h. figura da cruz 2687; h. na liturgia 566; salmos acompanhados a h. 1997. 2687
HEBDOMADÁRIOS

– h. e jejum 1668
HELENA

– mãe de Constantino 4251
HERÁCLIDES

– disputa com H. 948-949
HEREGE, HEREGES

– «A prescrição dos h.» 663-675; acolhimento dos h. na Igreja católica 2978. 3522. 3523. 3527. 3529;
alguns h., que se afastaram da Igreja, são conhecidos a partir do nome do respectivo fundador, e
outros a partir das posições que eles escolheram e estabeleceram 5493; aprovar o que nos h. há de
correcto e corrigir o errado 2976; contraste entre católicos e h. 3371; convívio com h. 5160; há que
guardar-se dos h. 252. 1131. 1563; Pelágio e Celéstio são h. 3514; situação dos h. 674
– h. catecúmenos e fiéis 673; h. e baptismo 637. 1141. 1147. 1481. 2708. 4523; h. e bispos 518; h. e
Eucaristia 516. 1563; h. e ordenações 607; h. e Palavra 674; h. e pastores 2002; h. e Virgem Maria
675; h. Igreja e sacramentos 1130. 1563; h. que devem receber-se só pela imposição das mãos 2705;
h. que devem ser baptizados 2249; h. que devem ser ungidos com crisma 2249
– nomes de h.: Cerdão 4462e; Manés 4462g; Marcião 4462f; Taciano 4462e;
HERESIA, HERESIAS

– «Contra as h.» 498-519; «Heresias» 2395-2397; «Refutação de todas as h.» 826-828b
– Apóstolos, h. e baptismo 1143; católico que passa à h. e volta 2127; consequências da h. 3363; donde
vem h. 665; Estêvão, baptismo e h. 1148; h. e admiração 663; influência da h. 664; insensatos e h.
536
– h. e baptismo 1154; h. e imposição das mãos 1258; h. e verdade 664; h. refutadas por Ireneu 506
– nomes de h.: aerianos 5493; alógios 5493; antropomorfitas 5493; aquários 5493; arianos 5493;
artotiritas 5493; cátaros 5493; catrafígios 5493; donatistas 5493; ebionitas 5493; elvidianos 5493;
encratitas 4462e. 5493; gnósticos 5493; hermogenianos 5493; hidroparastatas 4462e; macedonianos 5493; maniqueus 5493; montanistas 5493; nestorianos 5493; nicolaítas 5493; noetianos 5493;
novacianos 5493; ofitas 4462d. 5493; patripassianos 5493; paulinianos 5493; pelagianos 5493;
priscilianistas 5493; severianos 5493; simonitas 5493; sofistas 4462e; tacianos 5493
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Hipocrisia

– há também outras h. sem fundador e sem nomes 5493; todas estas h. surgiram em oposição à fé
católica 5493
HERMAS

– «O Pastor» de H. 328-341; dados biográficos de H. 328; final de «O Pastor» 341; pecados da casa
de H. 338; Tertuliano e H. 757
HERODES

– H. e Bíblia hebraica 389; Jesus e tetrarca H. 280
HERÓI, HERÓIS

– Átalo 1231. 1236. 1238; Bíblis 1233; Blandina 1231. 1236. 1238. 1239; catecúmena Herais 1249;
catecúmeno Heráclides 1248; diácono Santo 1231. 1232. 1236; h. cristãos 1228; jovem Ponticus
1238; médico Alexandre 1238; neófito Héron 1248; neófito Maturus 1231.1236; soldado Basílides
1250
HEXAMERON

– «H.» 2042-2044
HILÁRIO

– H. de Arles 4229; H. e penitência 4229; vida de Hilário 4229
– H. de Poitiers: «A Trindade» 1437a-1437k; «Contra Auxêncio» 1448-1449; «Tratado sobre os
Salmos» 1438-1447; H. e violências contra ele 1448
HINCMAR

– H. de Reims: «Capitulares» 6639; «Cartas» 6640-6641
HINO, HINOS

– «H. de Aurélio Prudêncio»: h. em louvor da Eucaristia 2402; h. em louvor da Vigília pascal 2402a;
h. em louvor do Senhor 2402b; h. em honra de Lourenço 2402c; h. em honra de Eulália 2402d; h.
em honra de Hipólito 2402e; h. em honra dos sacerdotes 2402f
– «H. de Efrém»: h. da Natividade 1504c; h. baptismal 1505; h. dos baptizados 1506; h. do óleo 1507;
h. da fé 1506a; h. da pérola 1507a; h. eucarístico 1507b; h. da Eucaristia 1507c; h. a Cristo 1507d; h.
da Epifania 1507e. 1507f; h. dos ázimos 1507g. 1507h; h. para a Ascensão 1507i; h. de Santa Maria
1507j. 1507k; h. da Ressurreição 1507L; h. da instauração da Igreja 1507m. 1507n; h. da Igreja e
da virgindade 1507o. 1507p; h. de Nísibis 1507q; h. contra as heresias 1507r. 1507s
– «H. de Gregório de Nazianzo» 1966; hino a D. 1965b; h. da manhã 1965c; h. da tarde 1965d: h.
sobre si próprio 1966
– «Hino de Simeão Bar Sabas», 1314a
– «Hino Lucernar» 1176
– «Odes de Salomão»: h. a Maria 438; h. da assembleia dominical 439; h. dominical 437; h. dos
baptizados 436; h. dos neófitos 435; h. pascal 440; o que são os h. 3152
– h. é o canto daqueles que dão louvores 5491; dizem-se h. 1658; é bom compor h. novos para o ofício
5652; h. a Cristo 305. 590. 1426-1437; o que é um h. 3246; ouviste os h. sagrados 2635; sentir no
coração os h. que se dizem com a boca 3011; sobriedade no canto dos h. 3011
– h. à oração 661-662; h. ao matrimónio 708; h. ao Pai 909; h. aos fiéis defuntos 4159-4160; h. apropriados 1663; h. cantados em casa 3137; h. cantados na igreja 3137; h. celestiais 2659; h. da manhã
e da tarde 3137; h. de acção de graças a Deus 1308; h. divididos em estrofes 1508; h. do Sanctus
1697; h. dos monges após a ceia 2624; h. eucarísticos 4161. 4162; h. lucernar 1176; h. matinais
(=Laudes) 1655; h. na noite pascal 98; h. no Novo Testamento 129; h. que se cantam nas igrejas
3127; h. são pão quotidiano 3636; h. sobre diversos temas 1508; h. tomados dos salmos 3351
HIPOCRISIA

– deixar de lado a h. 1977; h. e comunhão 1973

Homilia, homilias
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HIPÓLITO

– H. de Roma: «Comentário a Daniel» 822-825; «Comentário ao Cântico dos Cânticos» 821;
«Comentário ao Génesis» 820; «Contra a Heresia de Noeto» 825a»; «Obra Perdida» 829; «Refutação
de Todas as Heresias» 826-828b; «Tradição Apostólica» 775-819. 9274; deportação de H. 5532;
hino em honra de H. 2402e; inscrição de H. 1708. 1711
HISTÓRIA

– «H. da perseguição vandálica» de Vítor de Vito 4505-4513; «H. dos Francos» de Gregório de Tours
5049-5062; «H. Eclesiástica dos Povos Anglos» de Beda 5731a; «H. Eclesiástica» de Eusébio 12181277; projecto de trabalho de Eusébio para levar a cabo a sua h. da Igreja 1217a; «H. Eclesiástica»
de Evágrio Escolástico 5411; «H. Eclesiástica» de Sosímenes 4247-4255; «H. Eclesiástica» de
Teodoreto de Ciro 4459; «H. Eclesiástica» de Teodoro, o Leitor 4542; «H. Religiosa» de Teodoreto
de Ciro 4460; «H. Eclesiástica» de Filostórgio 4162a
HISTÓRIA DA SALVAÇÃO

– as seis idades da h.s. 3034; continuação da h.s. 3031; factos mais importantes da h.s. 3018; h.s. 1614.
3030
HOMEM, HOMENS

– criação do h. 1612; Deus criou o h. à sua imagem 1531a; Deus criou o h. para ter alguém que pudesse
receber os seus benefícios 508c; culto de comunhão aos santos h. de Deus 2962; despir-se do h. velho
1847. 1850. 1984. 2103; dificuldades do h. 737. 1174; dignidade do h. 1517a; distinguir entre erro e
h. que erra 4079; dupla concepção do h. 2103; duplo nascimento do h. 2103; fortalecer o h. interior
3771; h., toma consciência da tua grandeza 1517a; igualdade do h. e da mulher 4844; mistério do h.
1925c. 1925d; nenhum h. pode resgatar o seu irmão, mas salvá-lo-á outro h. 2073; o beneficiário da
actuação de Deus é o h. 505b; o h. judeu na festa da Páscoa 147; o h. é o mais civilizado dos seres
vivos 148b; o h. ressuscitou porque foi o h. que morreu, mas é Deus que o ressuscita 2081c; os h.
hão-de ver a Deus para poderem viver 511a; o h. crente acredita que veio ao mundo por providência
de Deus 325a; o h. crente compreende que Deus é maior do que toda a criação 325a; o h. crente fica
maravilhado com a ordem que vê nas coisas criadas 325a; o h. que semeia a palavra 2042e; o que
Deus fez pelo h. 3737; o que é o h. 578. 584. 609. 964. 3105; os h. prudentes são simples, pacientes,
amados, íntegros, rectos, peritos no bem, prudentes, serenos, sábios, mansos, pacíficos, misericordiosos, prontos a converter-se, benévolos, profundos, ponderados, belos e desejáveis 1322c; quais
dentre os h. participam da verdade sobre Deus 325b; reconhece, ó h., a tua dignidade 4293; se a
raiz do h. está plantada na terra, os seus frutos elevam-se diante do Senhor 1322c; todo o h. é frágil
3616f; como são os h. humildes 1322c; h. espiritual 1514a
– h. casados e comunhão 5489; h. de vida austera 2938; h. e baptismo 2020; h. e boas obras 4772; h.
e celebração 845. 849. 1539. 1550; h. e mulheres 1218. 1725; h. e universo 2042; h. e vontade de
Deus 994; h. espiritual 1500; h. nas vigílias 1655; h. novo 3110; h. novo e fonte baptismal 1980.
2103; h. ordenados pelos hereges 607; h. perfeito 931; h. que esperam o Senhor 3789
HOMICIDA, HOMICIDAS

– h. e penitência 4456
HOMILIA, HOMILIAS

– «De uma Antiga H. de Sábado Santo» 2364; «H. aos neófitos» 2748; «H. catequéticas» 2792-2935;
«H. contra os Judeus» 2587-2589; «H. de Beda Venerável» 5731; «H. de Máximo de Turim» 27822788; «H. de Sábado Santo» 2364; «H. do Papa Gregório Magno» 5413-5424; «H. do Papa Leão
IV» 6590; «H. do Pseudo-Máximo de Turim» 6487; «H. no domingo de Páscoa» 2747; «H. para o
primeiro dia do ano» 2591-2592; «H. pascais» 1896-1912; «H. pascais» 5012-5014; «H. pascal»
2398-2400. 2671. 4464; «H. sobre a Carta aos Colossenses» 2648-2649; «H. sobre a Carta aos
Efésios» 2644-2645; «H. sobre a Carta aos Filipenses» 2646-2647; «H. sobre a Carta aos Hebreus»
2659-2663; «H. sobre a esmola» 2664; «H. sobre a obscuridade dos Profetas» 2600; «H. sobre a
Páscoa» 441-444; «H. sobre a primeira Carta a Timóteo 2651-2653; «H. sobre a primeira Carta aos

1936

Ídolo, ídolos

Coríntios» 2630-2639; «H. sobre a santa Páscoa» 2596-2598; «H. sobre a segunda Carta a Timóteo
2654-2656; «H. sobre a segunda Carta aos Coríntios» 2640-2643; «H. sobre a segunda Carta aos
Tessalonicenses» 2650; «H. sobre Isaías» 2613-2615; «H. sobre o baptismo de Cristo» 2593-2594;
«H. sobre o Diabo tentador» 2666; «H. sobre o Génesis» 2601-2604; «H. sobre o Incompreensível»
2580-2585; «H. sobre o santo Pentecostes» 2599; «H. sobre o sepulcro e a cruz» 2595; «H. sobre
o tempo actual» 2665; «H. sobre o início dos Actos dos Apóstolos» 2629; «H. sobre os Salmos»
2607-2612; «H. sobre Santa Ana» 2605-2606; «H. sobre São Mateus» 2616-2628
– h. como acção de graças 1958; h. como oferenda 1958; h. como oração 1958; h. demoradas 3722;
h. deve ser nova 875; h. dos Padres lidas por presbíteros e diáconos 4810; h. dos presbíteros e do
bispo 1537; h. e oração 2580; oração depois da h. 1395
HONORÁRIOS

– fundo de h. 605
HONRA

– h. particular devida ao bispo de Jerusalém 2213
HORAS

– cursus das h. monacais 5605; cursus das h. monacais nocturnas 5605a; deve observar-se a ordem
das h. 2775; elementos das h. nocturnas no Inverno, na Primavera e no Outono, e no Verão 3015;
observar o ritmo das h. 5604
– h. comuns são tércia, sexta e noa 658. 770; h. de oração em três momentos do dia 549. 1384; h.
determinadas para o jejum da Páscoa 1172; h. do dia no Novo Testamento 130; h. e tempos determinados por comum acordo 3011; h. mais solenes 658; h. de oração nocturnas 5605a; h. observadas
pelos antigos 1002; h. solenizadas por orações iguais 549
– não quero que se percam em outra coisa as h. que me ficam livres 3007a
HOSANA

– h. é uma interjeição que expressa a emotividade de alguém num estado de súplica apaixonada 5491
HOSPITALIDADE

– h. cristã 205; instrução sobre a h. 204
HÓSTIA

– se não te atreves a tocar a sagrada h. com mãos impuras, também não deves aproximar-te com a
alma impura, porque isso é muito mais grave 2589d
HUMILDADE

– abracemos a h. da alma que se eleva às alturas, a caridade que une a Deus e a fé sincera nos mistérios
divinos 2669e; h. como caminho da penitência 2666. 4065; h. de Cipriano e de Pupiano 1113; h. de
coração 2439. 2440. 4769a; é justo amar a h. e permanecer na condição de h. 1322c: homilia sobre
a h. 1522i
HUMILDE

– Deus aproxima-se do homem h. 1322c; o h. é h., mas o seu coração eleva-se a alturas excelsas 1322a
IDADE, IDADES

– à juventude segue-se a i. da pessoa madura, na qual chegam os compromissos de família 2625a; a
túnica de Cristo adapta-se a todas as i. 1967; as etapas da i., infância, adolescência, juventude, i. da
pessoa madura 2625a; adiar o baptismo por causa da i. 1949; pessoas de i. na igreja 845. 1538; toda
a i. é capaz do sacramento 1992; vícios de um homem de i. 4769b
ÍDOLO, ÍDOLOS

– derrubar i. e martírio 2165; entrar no templo de um ídolo para o adorar 2106; i. nas casas dos cristãos
2146; mentira dos i. 599; objectos oferecidos a i. 2145; renunciação aos ídolos 616; vir dos i. à igreja
729
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IDOLATRIA

– actos de idolatria 729-736. 2164; cristão e i. 681; i. e espectáculos públicos 616; i. é prestar cultos
aos ídolos 2962
IGREJA, IGREJAS (EDIFÍCIO)

– a I. está edificada sobre a pedra de Pedro 2753a; adorno das i. e pobres 2623; cantar hinos na i. 3191;
cânticos obscenos nas i. 5666; casa da i. 1266. 1449; casas que eram i. e i. que eram casas 2621;
celebração da missa só em i. dedicadas 6518; clero das i. catedrais 5675; coisas que é proibido fazer
nas i. 6528; como poderá alguém demonstrar que a I. nasceu do lado de Cristo 2629a; como se deve
estar na i. 2594. 4826. 4834. 4865. 4870. 4871. 4903. 4904. 4913. 4926. 4928. 4931; como se deve
vir à i. 4958; consagração de i. 1310. 5019; construção de i. 895. 1269. 1276. 1477. 1524. 1536.
4080. 4084. 4247. 4253. 4505; cristãos na i. 2621; Cristo e oblações feitas nas i. 4219; destruição
de i. 1267. 1270. 2774; direito de estar na i. 2824; doação das alfaias duma i. 4469; doação de uma
i. 4469; doações não entregues às i. 4495b; doentes e i. 1379; entrar e sair vazios da i. 849; estar na
i. mas não fazer a vontade de Deus 3217; estrado elevado na i. 1537; expulsão da i. 4954; fechar
as portas da i. 4218a. 4971; fiéis e i. paroquial 6529; finalidade das i. 4084. 6528; frequentar a i.
2451. 2605. 3191. 4755. 4827. 4833; fundação e dotação duma i. 4469; há muitas i. 4210; homens
e mulheres na i. 3013; honra devida às i. 6521; ir à i. todos os dias 1990. 2984. 3137. 3257; lugar
de paz, centro das nossas súplicas é o templo da oração 4180bb; Mónica ia duas vezes por dia à i.
2984; não fazer negócios nem dizer palavras inúteis nas i. 6521; não sair da i. antes de terminar a
missa 4906. 4909. 4910. 4911. 4961; não vir à i. em três domingos consecutivos 2126; o que deve
guardar-se nas i. 6527; o que há na Igreja 2042c. 4180aa; o que se oferece às i.: edifícios, fazendas, tesouros de ouro e prata, campos, rebanhos 4180cc; ofício diário em cada i. 5673; peço-vos,
irmãos, que não abandonemos as i., e dentro delas saibamos estar com respeito 2589f; prioridade
da i. paroquial 5206; proibição de afixar escritos satíricos nas i. 2157; proibição de guardar cereais
e feno nas i. 6527; proibição de pinturas na i. 2141; proibição de se ausentar da i. em dias contínuos
2246; proibição de sepultar mortos nas i. 6527a; proibida a entrada na i. a magistrados 2161; que
vêem e ouvem os que vão à i. 4755; quem pode ser sepultado nas i. 6527a; restauração de i. 1273.
1274. 1275. 4247. 4253; restituição de i. 1263. 1277; riqueza da presença nas i. 2629; santidade das
i. 2636; separação de sexos na i. 3325; sumptuosidade na construção de i. 2774a; tamanho das i.
1536. 4202; templos transformados em i. 4253; vinda à i. e vida de Cristo em nós 4217; violência
nas i. 5664; vir à i. raras vezes 4217; vir à i. sem oblação 2045; vir cedo para a i. 4903
– i. casa espiritual do pão do Céu 4214; i. e bispos 907. 908. 847. 1479; i. e canto do ofício divino
4205; i. e casa de todos 2616; i. e celebração 1472. 4218a; i. e cristãos 848. 1287; i. e diáconos 908;
i. e mistério da Páscoa 1961. 4205; i. e mulheres que acabaram de dar à luz 5489; i. e oblação 4219;
i. e oração 1384; i. e palavra de Deus 4484; i. e pecadores 834. 839. 841; i. e presbíteros 908; i. e
sepulcros 4771; i. no sentido de lugar ou continente 3534; i. orientadas no sentido Oriente Ocidente
5897; i. trocada pelo circo 4467
IGREJA, IGREJAS (MISTÉRIO)

– «Carta de Constantino às I.» 1284-1285
– a I. é una no céu e na terra 4495h; a I. faz de todos nós um só corpo 1454b; a I. nascida entre os
gentios 4502a; a I. reclina-nos no altar sagrado 1454a; a I. vê e ouve 3133; a nossa mãe, a I. católica,
procura por toda a parte os que andam errantes, fortalece os débeis, cura os doentes. trata os feridos
3616i; amar a I. 3961; aplicação de um salmo à I. 2726. 2735; Apóstolos confiaram I. aos bispos
518; bispo da I. e governador 919; bispos depostos e I. 1123; caminho da I. 3035; chefes da I. e
penitência 329; como devem proceder os fiéis e os ministros em relação à I. 4180aa; como é que a I.
é corpo de Cristo 4217e; conselho da I. e senado civil 919; costumes diferentes das I. 5487; cremos
na santa I. católica 2948; Deus Pai e I. Mãe 976. 3629. 3632; dirigir-se da I. de Deus à I. do Diabo
618; edificação da I. sobre a pedra apostólica 2085; expansão da I. 3036; figuras da I. 914. 1538;
fora da I. o Espírito não santifica 3530; governo da barca da I. 2084; há apenas uma I. que pode ser
chamada católica 2966; juventude da I. dos Anglos 5487; mistério da I. no Símbolo 3810. 3828.
3840; não mutilar a I. 1543; o que é a I. 4110. 4180y. 4180z; o Senhor limpa a I. 3525; oração pela
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I. 1403; oração perseverante da I. 3596; orar na comunhão da I. 3217; origem das I. apostólicas 670;
os fiéis são a verdadeira I. 4080; pastores e fiéis na I. 1914; penitência e disciplina da I. 1970; razões
para entrar na I. 3029; regresso à I. 1089. 1090; sem a Mãe I. não há Filho nem Pai 644; Tertuliano,
montanista: I. do Espírito e pecados 762; todos, ministros e fiéis, se preocupam com a I. 2642; uma
só I. 710. 975a; união indivisível da I. 4180aa; valor apostólico do que é observado em toda a I. 2967
– I. antes de Diocleciano 1269; I. até ao fim dos tempos 3036; I. católica 1835. 1835a. 1835b. 1835c.
1835d. 1835e; I. comparada a um navio 5439; I. considerada associação secreta 926. 929; I. corpo de
Cristo 3121; I. da Gália envia cartas 1228; I. de Cristo e casa de Deus 978; I. de Roma e fé 671; I. de
Roma, das Gálias, dos Anglos e outras podem trocar costumes entre si 5487; I. depois de Constantino
1273; I. desprovida de graça 4110; I. ditosa 3133; I. dos Anglos e escolha de coisas novas a levar
a cabo por Agostinho de Cantuária 5487; I. fala a Cristo 3093; I. fundadas na Germânia... 498; I.
fundadas pelos Apóstolos 668; I. governada por dinastias 892; I. não é um lugar, mas uma assembleia
545. 823; I. no Novo Testamento 131; I. nossa Mãe 3104; I. sem diáconos, presbíteros e bispos 248
– I. e aprisco 1538; I. e baptismo 1129. 1144. 3049; I. e bispo 831. 835. 1053. 1115. 1117. 1448; I. e
corpo da Trindade 628; I. e crianças 3054. 3447; I. e Cristo 1117. 3106. 3190. 3933a. 3933b. 3933c.
4060; I. e defuntos 4775; I. e Espírito de Deus 506; I. e fé 498; I. e fiéis 3609; I. e lapsi 920. 1033;
I. e luz 3194; I. é Mãe e Virgem 556; I. e Maria 3608. 3609; I. e mártires 1026; I. e matrimónio 708;
I. e mistério 3190; I. e nós 3678; I. e oferecimento da Eucaristia 511; I. e oração pelo pecador 834;
I. e perseguições 4368; I. e pescadores 3952. 3953; I. e poder de ligar e desligar 1139; I. e poder de
perdoar todos os pecados 762; I. e pregação 506. 668; I. e rebanho 2039; I. e reunião 847. 979; I. e
sociedade civil 919; I. e Susana 824; I. e templo de Deus 1214; I. é uma eira onde há palha e grão
3100; I. é uma estrangeira em terra estrangeira 3336; I. e verdade 504; I. e vigílias 1529; I. e vigor
evangélico 1125
ILDEFONSO

– I. de Toledo: «O Conhecimento do Baptismo» 5615-5644
ILUMINAÇÃO

– baptismo e i. 391. 559. 1937; falsa i. 1714. 1715; i. dissipa a obscuridade 560-561; o que é a i. do
baptismo 1936; o Senhor convida-nos à i. 580; receber a i. enquanto é tempo 1950
ILUMINADO, ILUMINADOS

– aproximar-se do Senhor para ser i. 3112. 3844. 3879; fomos i. no baptismo 559; i. gratuitamente
pelo Espírito Santo 2104; o baptizado pode não ser i. 1714; o que é ser i. 558
ILUMINANDO, ILUMINANDOS

– exortação aos i. 1713-1728. 1730. 1744a; falsos pretextos dos i. 1716; oração pelos i. 1601. 1648.
1651
IMAGEM, IMAGENS

– contemplação da i. da carne do Filho de Deus 6460; culto das i. 5484. 5730. 5730a. 6475. 6476; luta
contra as i. 2401; não adoramos a matéria das i. 5758; não adoramos as i. 5484. 5730; não deves
destruir as i. 5474; um perseguidor e destruidor de i. 5730a; veneração das i. 5484
– i. das coisas futuras 5760; i. de Cristo, da santidade divina, da plenitude da divindade, nesta i.
mostram-se o Pai e o Filho 2069b, 2069c; i. de Deus depois da vinda de Jesus 5758; i. do mundo e
infiéis 234; i. do Pai e fiéis 234; i. e cristãos 926. 929. 927; i. e realidade 2049; i. e sua contemplação
5730a; i. enviadas por Gregório Magno a um bispo 5484
IMBOMÓN

– igreja do I. 1673
IMERSÃO, IMERSÕES

– três i. do baptismo 1514. 1852. 1986. 2637. 4520. 6129. 6499; uma só i. do baptismo 5650. 6497.
6499

Incenso
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IMITAR

– ao celebrarmos os mistérios da paixão do Senhor, devemos i. o que fzemos 5436
IMMIXTIO

– rito da i. 5324
IMOLAÇÃO

– i. era assim chamada pelos antigos porque se matava a vítima quando se colocava no mole do altar 5491
IMPERADOR, IMPERADORES

– Ambrósio e o i. 2102; Cipriano e o i. 1188; cristãos e i. 599, 600. 601. 602. 744; filhos do i.
Constantino e Igreja 4253; i. Justiniano e ofício divino 4776; i. e ordenações 4777; i. e penitência
2102; i. Valeriano e Galieno 1189.1191.1192; Teodoreto de Ciro e o i. 4459
IMPÉRIO

– decadência do I. romano 3483. 3484. 3485
IMPIEDADE

– i. e ira de Deus 3760a; i. e perdição 960; i. não é acto piedoso 963
IMPOSIÇÃO (DAS MÃOS)

– «Actos Apócrifos»: i.m. aos noivos 1195; i.m. para o selo 1200
– i.m. a Constantino 1288; i.m. ao catecúmeno baptizado à pressa 2143; i.m. aos arianos que se convertem 2263; i.m. aos baptizados na heresia 2196; i.m. aos cátaros que se convertem 2214; i.m. aos
catecúmenos 793. 1288. 1582. 2094. 2642. 3060. 4517; i.m. aos doentes 2053. 2193; i.m. aos eleitos
794; i.m. aos energúmenos 2717; i.m. aos novacianos que se convertem 2263; i.m. aos paulianistas
que se convertem 2225; i.m. aos pecadores arrependidos 834. 841. 1980; i.m. aos penitentes 6645;
i.m. aos possessos 2094; i.m. aos que regressam dos hereges 1132. 1138. 1147. 1151
– i.m. após a bênção da água e do óleo 1411; i.m. aprovadas em concílio 4430. 4432; i.m. contra os
cânones 2215; i.m. do bispo e do clero 1036. 1038; i.m. do bispo para a reconciliação 963.1031;
i.m. do diácono em sinal de penitência 1039; i.m. do presbítero em sinal de penitência 1039; i.m.
dos gnósticos 828; i.m. durante o jejum oficial 4492; i.m. falsa na ordenação de Novaciano 1256;
i.m. na Confirmação 796.1140; i.m. na ordenação 4588; i.m. na ordenação de um presbítero 1251.
1420; i.m. na ordenação do bispo 776. 830. 1122. 1421; i.m. na ordenação do diácono 1419; i.m. no
baptismo 630. 841. 850; i.m. no Novo Testamento 132; i.m. para a reconciliação 4436; i.m. para as
funções sacerdotais 1548; i.m. para quê 2739
IMPROPÉRIO, IMPROPÉRIOS

– i. contra a ingratidão de Israel 443
INÁCIO

– I. de Antioquia: Cartas 212-298; «Carta a Policarpo» 290-298; «Carta aos Efésios» 212-228; «Carta
aos Esmirnenses» 279-289; «Carta aos Filadelfos» 269-278; «Carta aos Magnésios» 229-244; «Carta
aos Romanos» 258-268; «Carta aos Tralianos» 245-257
– I. citado por Eusébio 1225; I. disposto a dar a vida pelos cristãos 228. 257. 292. 296; I. e elogio 249;
I. e o bispo dos Efésios 217; I. era paciente 349; I. não se considerava ainda discípulo de Cristo 250;
I. preso a cadeias 246; I. viajou da Síria para Roma 213. 228. 241
INCENSAÇÃO

– i. dos dons 5948
INCENSO

– apologia ao benzer e oferecer o i. 6505; cristãos e i. 600. 731; i. e lugar da incensação 4110; i.
profético 1308; pagãos e i. 706; queimador de i. 5555; rito do i. na sinaxe 4576
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Inscrição, inscrições

ÍNDICE, ÍNDICES

– i. de assuntos: p. 21-34; i. por séculos: p. 22-35; i. analítico e i. geral: p. 35
INEFÁVEL, INEFÁVEIS

– i. mistérios deste dia santíssimo 2669c; o i. sacrifício do corpo do Senhor, que celebramos, é a
memória da oblação que foi oferecida uma só vez 5490a
INÊS

– celebramos Santa I. 2057a. 2057b. 2057c; inscrição de I. 1709
INFÂNCIA

– o primeiro mar do oceano imenso da vida é a i. 2625a
INICIAÇÃO

– «Actos Apócrifos»: referência à i. cristã 1196
– alma sem i. 1918; etapas da i. cristã 789-797. 920. 922. 1322. 1412-1418. 1988. 2678. 6497; liturgia
da i. 4564-4568; sacramentos da i. cristã 795-797. 2844; sequência dos ritos da i. 2009-2032. 2249
– i. dá coragem e segurança 1948; i. dos catecúmenos na fé 3038; i. e ordem sacerdotal e levítica 896;
i. e purificação nos sacramentos 2981; i. e santificação 583. 1321; i. fazia-se de noite 2567; i. na
Trindade 1470; i. pagãs 627
INICIADO, INICIADOS

– aos i. revelava-se tudo 2661; i. marcado com o seu selo 583
INIMIGO

– i. e penitência 692; i. e soldados de Cristo 1093
INOCÊNCIO

– Inocêncio I, Papa: «Cartas» 2705-2721; «Comentário à Carta de I. I» 6486. 6602
INOVAÇÃO

– a unidade e um só baptismo não são i. 1148
INOVAR

– nada i. até à eleição do novo bispo 1048
INQUÉRITO

– i. à vida dos candidatos 920; i. à vida pessoal do futuro bispo 830; i. ao estado dos candidatos ao
baptismo 789; i. aos trabalhos e profissões 790
INSCRIÇÃO, INSCRIÇÕES

– Século I: «I. Cristãs» 210-211 [i. ad Catacumbas 210; i. em Florença 211]
– Século II: «I. Cristãs» 466-467 [i. tumular de Abércio 466; i. de uma criança 467]
– Século III: «I. Cristãs» 1177-1183 [i. de Pectório 1177; i. de Apropriano 1178; i. de Zósimo 1179;
i. de Tique 1180; i. de Ciríaco 1181; i. de Eutiquiano 1182; i. de Ariso 1183]
– Século IV (1): «I. Cristãs» 2370-2379 [i. de Júlia Florentina 2370; i. de Flávia 2371; i. de Aurélio
Melício 2372; i. de Flávio Aurélio 2373; i. de Fortúnia 2374; i. de Celerino 2375; i. de Mago 2376;
i. de Flávio Anastásio 2377; i. de Papá Pasiné (Cairo) 2378; i. de Crísides 2379]
– Século IV (2): «I. Cristãs» 1698-1711 [mandadas fazer pelo Papa Dâmaso: ad Catacumbas, Pedro
e Paulo 1698; no Cemitério de Calisto, aqui repousa reunida uma multidão de santos 1699; Sisto
1700; Estêvão e Tarcísio 1701; Eusébio, papa 1702; Felicíssimo e Agapito 1703; Lourenço 1704;
Libério, papa 1705; Eutíquio, mártir 1706; Marcelino e Pedro 1707; Hipólito, presbítero 1708; Inês,
virgem e mártir 1709; vários mártires 1710; Hipólito, mártir 1711]
– Século V: «I. Cristãs» 4749-4752 [i. na fachada do baptistério de Santa Tecla, em Milão 4749; epitáfio
de La Gayole, em França 4750; i. de subdiáconos: Pedro e Importuno, em Roma 4751; i. tumular
de Teódota, em Antioquia 4752]

Intercessão, intercessões
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– Século VI: «I. Cristãs» 5369-5370 [i. de ministros da liturgia 5369: em Roma – Marcelo, subdiácono;
em Mértola – André, chefe de coro; em Mértola – Tibério, leitor, em Beja – Severo, presbítero; i. de
uma virgem 5370: em Seixas, Lamego – Florentina]
– Século VII: «I. Cristãs» 5711-5712 [em Alcácer do Sal – Sintício 5711; i. cujas datas se desconhecem
5712: Mauro, Dracôncio, Aurélio e Peregrina, Severo, Eusébio, Matrómata Matrona, Clemenciano,
Doroteu]
– i. da igreja 4091c; i. destinada a um baptistério 4095; i. destinada ao sepulcro de um presbítero
4096; i. no baptistério de Santa Tecla (Milão) 4749; i. na basílica de Santa Maria Maior 4200; i. no
baptistério de São João de Latrão 4200a; i. no Céu 2815
– i. dos iluminandos 1713; i. dos nomes das crianças 5952; i. para o baptismo 1521. 1994. 2020. 2425.
2426. 2428. 2429. 2453. 2454. 2813. 2815. 2816
INSENSATEZ

– será i. recriar pela água 625
INSENSATO

– o verdadeiro i. é o autor do pecado, o nosso acusador, o nosso adversário, e cada um de nós quando
o imita 2069e;
INSPIRAÇÃO

– i. do pregador 3182; i. dos hagiógrafos 2601
INTELIGÊNCIA

– Deus é inacessível à nossa i. 1987b
INTERESSE, INTERESSES

– há pastores que não procuram os seus i. mas os de Jesus 3616j
INTIMIDADE

– i. com Deus 828b
INSTITUIÇÃO, INSTITUIÇÕES

– Instituições Divinas» 1214-1217
– i. da Eucaristia 725. 1864. 1865; i. de um leitor ocasional 1045; i. de um leitor catequista 1045; i.
de um leitor permanente 1045; i. de um subdiácono 1945; i. do abade 5006; i. e ordenação 1062; i.
eclesiásticas 1515. 1515a; i. na «Tradição Apostólica» 783-788; i. penitencial 1970
INSTRUÇÃO

– duração da i. do catecumenado 791; i. acerca dos mandamentos 194. 195; i. catequética dos catecúmenos 2249; i. do sábio 196; i. espiritual dos neófitos 1873; i. só para os iniciados 2569; i. sobre o
baptismo 1953
INSTRUMENTO, INSTRUMENTOS

– i. na liturgia 566-567; o homem e o Logos são i. 578-579; o homem é um i. pacífico 568
INSUFLAÇÃO

– i. baptismal 1851; i. do óleo do exorcismo 1851
INTENÇÃO, INTENÇÕES

– i. incorrecta e baptismo 3447; i. particulares de oração 3472; recta e falsa i. de conversão 3029
INTERCESSÃO, INTERCESSÕES

– apologia nas i. 6511. 6512; i. das Anáfora ou Orações eucarísticas 1406. 1618. 1880. 1881. 2912.
4554. 4599. 4600. 4606. 4607. 4614. 4632. 4642. 4650. 4657. 4665. 4673. 4689. 4694. 4702. 4705a.
4712. 4713. 4718. 4725. 4733. 4746. 5323; i. em favor dos réus 3500. 3503; i. fora das anáforas
4761; i. por todos os pecados e pecadores 3499. 3501
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Jardim

INTERIOR

– doçura i. 3124; i. do homem 3111
INTERSTÍCIOS

– i. entre os graus da ordem 2721. 2723
INVEJA

– i. e perseguições 158. 159
INVOCAÇÃO, INVOCAÇÕES

– falsa i. de Deus 3140; i. de Cristo 706; i. de Deus sobre as águas 626. 850. 2013; i. de Deus sobre
o óleo 1851; i. do baptismo 1514; i. do Espírito Santo no baptismo 2007; i. do Espírito Santo sobre
as oferendas 2007; i. sobre o pão e o cálice 1482; i. e súplica de Hilário a Deus Pai Omnipotente ao
começar a escrever «A Trindade» 1437a. 1437b; continuação da súplica a Deus 1437b
IRA, IRAS

– quando concebes a i., fica em ti uma brasa 1322b
IRENEU

– I. de Lião: «Contra as Heresias» 498-519; «Demonstração da Pregação Apostólica» 520-533; «Tratado
sobre a Páscoa» 534
– I. e a tradução dos Setenta 1242; I. e vida dos cristãos 1241; I. e Vítor na questão da data da Páscoa
1245
IRMÃ, IRMÃO, IRMÃOS

– acolher os i. 197; cenóbios e i. 1333; fraternidade dos i. cristãos 2478; não esconder os pecados aos
i. 1974; os cristãos chamam-se i. 453; palavras de consolação à i. de um diácono 3585
– i. de outra comunidade e diácono 846; i. e património 605
ISAAC

– Catholicos I. Sahak: «Cânones» 4180-4180ff
ISAÍAS

– o livro de I. abrange todos os m. do Senhor 2737a; o livro de I. é como um compêndio de todas as
Escrituras 2737b
ISIDORO

– I. de Pelúsio: «Cartas» 4106-4112
– I. de Sevilha: «Carta a Leudefrede» 5522-5522b; «Etimologias» 5491-5495; «Livros das Sentenças»
5521a; «Ofícios Eclesiásticos» 5496-5521; «Regra de S. Isidoro» 5523; «Sobre as Diferenças»
5521b
ISRAEL

– antigo e novo I. 3156; escuta, I. 104; I. lava-se todos os dias 637; o crime de I. 443
ISRAELITAS

– exemplo dos I. e nós 314; I. e baptismo 317
ISSO

– Metropolita Isso: «Corpo de Direito do Metropolita I.» 6458
JACOB

– o que recebemos de J. 168
JARDIM

– j. da sepultura 1819; j. das oliveiras 1325; j. do paraíso 524

Jerusalém
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JEJUAR

– j. antes da Paixão 3787; j. de todo o pecado 883. 2516. 2517. 3773; j. é pecado 728. 1292. 1294.
1560; j. na Páscoa 1245; j. na Semana Santa 855; j. no meio de mentiras e contendas 2589b; j. nos
sábados 3383. 3384. 3385. 3386. 3390. 3391. 3392. 3394; j. para lutar contra o Tentador 3786
– não j. na quinta-feira 5540; não j. no domingo 3387. 5540; não j. no Pentecostes 2738. 2785. 3787;
não j. por debilidade corporal 2589c; por que jejuamos 2588; quem não jejua não deve participar da
sagrada mesa 2589c
JEJUM, JEJUNS

– como deve ser o j. 313. 883. 854; a força do j., das vigílias e das orações na perseguição 1094;
confissão e imposição do j. 6544; controvérsia sobre o j. 3382-3395; dias de j. 1172. 1245. 1683.
2715. 2764; dias sem j. 1666. 2339. 2715; enganos quanto ao j. 4312. 4313; está quase a chegar ao
fim o tempo de j. 2589c; horas do j. 1172; importância do j. 4236; mistérios que exigem o j. 2615;
o j. e a Quaresma 2589c; perseverar nos j. 347; regra de Ambrósio sobre o j. 3395. 3403; resgate de
sete anos de j. 5710; resgate de trinta e seis dias de j. 5708; resgate de um ano de j. 5709; resgate
do j. para os doentes 5756a; resgate do j. pelas pessoas ricas 5756d; resgate do j. pela recitação de
salmos 5756f; resgate do j. por missas 5756e; resgate do j. por pessoa interposta 5756g; resgate do
j. quando não se pode jejuar e a pessoa é pobre 5756a. 5756b. 5756c; termo do j. 856; variedade de
costumes quanto ao j. 3402. 3405. 3406
– j. da Páscoa 772. 809. 854. 1380. 2589. 4183. 5528. 5720; j. da Páscoa ao Pentecostes e no Pentecostes
1560. 1686. 1998. 4182. 4342. 4343. 4345. 4346. 4347. 4348. 4349. 4350. 4780; j. da Quaresma
1292. 1668. 1669. 1670. 1996. 2344. 2516. 4310. 4323. 5077. 5093. 5136. 5690. 6532; j. da Semana
Santa 1459. 1460. 1465. 1557; j. das quartas e sextas-feiras 201. 1211. 1300. 1334. 1560. 1567.
3393; j. das Quatro Têmporas 4366. 5530. 5719. 6468. 6518. 6617; j. das quintas-feiras (proibido)
4780; j. das segundas e quintas-feiras (judeus) 201. 1567; j. de Sábado Santo 773. 1557. 1567. 1666.
2715; j. de semanas 2754; j. de Sexta-Feira Santa 855. 1218. 1299. 1378. 1557. 2099. 2715; j. de
vários dias 2938; j. do décimo mês (Dezembro) 4362. 4363. 4367. 5410; j. do Natal (antes) 5191; j.
do quarto mês (Veronense) 5376; j. do sétimo mês (Setembro) 4351. 4352. 4353. 4358. 4360. 5392;
j. dos sábados 2131. 5545; j. prolongados em cada mês 2128; j. semanal de cinco dias 1567
– j. adaptado às faltas 6625; j. agradável e fome 1996; j. de Abel, de Noé, de Abraão 1315. 1316; j.
de cada categoria de fiéis 799; j. de Jesus 1316. 1566. 3785; j. do baptismo (antes) 200. 642. 794.
1566; j. do povo romano 3385. 3389; j. dos católicos de Roma 769; j. dos eleitos 2264; j. dos monges
5175; j. dos montanistas 768; j. espontâneo e j. por obediência 4355; j. frequente ou habitual 3791; j.
judaico e j. cristão 4359; j. para a luta 4343; j. por interposta pessoa 6471; j. e abstinência e esmola
4354. 4362; j. e banho 3410; j. e casamento de uma cristã com um pagão 704; j. e celebração da
missa 2261; j. e dons de Deus 4356; j. e encomendação dos mortos 2261; j. e oração de joelhos 656;
j. e sacrifício 3388
JERICÓ

– J. é um símbolo 897
JERÓNIMO

– Jerónimo: «Comentário aos Salmos» 2724-2736; «Comentário ao Profeta Isaías» 2737-2739;
«Comentário ao Profeta Jeremias» 2740; «Comentário ao Profeta Ezequiel» 2741-2742; «Comentário
ao Profeta Miqueias» 2742a; «Comentário ao Evangelho de Mateus» 2743-2744; «Comentário à
Carta aos Gálatas» 2745-2746; «Homilias» 2747-2748; «Diálogo do Luciferiano e do Ortodoxo»
2749-2752; «Contra Joviano» 2753; «Cartas» 2753a-2776; «Contra Vigilâncio» 2777-2780; «Livro
contra João de Jerusalém» 2781; J. admira Agostinho 3536; resposta de J. ao bispo que o ordenou
presbítero 2781
JERUSALÉM

– bênção por J. 60. 65. 88; Cristo é a Cabeça de toda a cidade de J. 3114; desejo de J. 3207; entrar
pelas portas da J. celeste 2782; existem em J. a igreja da Cruz, da Ressurreição, da Ascensão aos
céus, a igreja de Sião, a santa Belém e outros mil lugares de oração 4458e; J. e Babilónia 3145; J.
muda de nome (Élia) 1226; liturgia de J. 1655-1693; oração por Jerusalém 38; último voto 100-101
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João

JESUS CRISTO

– baptismo de J. no Jordão 2782a; depois de baptizado J. sobe das águas 1934b; discípulos de J.C.
503. 3951. 3952; ensino de J.C. 383; fé em de J.C. 384. 385. 444. 925. 1765. 1766. 1768. 1821; hoje,
C. é iluminado 1934a; honremos, portanto, neste dia o baptismo de C. e celebremos dignamente a
sua festa 1934c; J. é reconhecido como C. 1217b; justiça de C. 1979a; o amor e a união a J.C. torna
fácil mesmo o que é difícil 2755a; obras de J. 1504b; o que se realizou em J.C. 219. 441; obras de
Josué e de J.C. 1324; os cristãos celebram J.C. 1217b; palavras atribuídas a J.C. 424-425. 429-433;
permanecer em J.C. 220; quem é J.C. 171. 191. 193. 215. 219. 225. 228. 239. 251. 266. 879. 2067.
2068; rosto humano de J.C. 3311. 3312; só J.C. é perfeito 3350a; terminação: «Por nosso Senhor
J.C. ...» 4233. 4787. 4796. 4797; venerar J.C. 164; entre todos os homens do mundo inteiro só J. é
reconhecido Cristo, Deus 1217b; existiu, em Cesareia de Filipe, uma estátua de Jesus 1263a; comparação entre J. e Moisés 1331a
– J.C. depois da ressurreição 282; J.C. e a Igreja 267; J.C. e a vida 254. 668; J.C. e alimento 573; J.C.
e fé 254. 409. 504. 1760; J.C. e o baptismo 226, 1437c; J.C. e o templo 928; J.C. e os profetas 389;
J.C. e os salmos 4231. 4232; J.C. foi mandado à escola por José e Maria 426; J.C. ora por nós 3849a;
J.C. restituirá Deus ao homem e o homem a Deus 742a
JOÃO

– «Actos Apócrifos»: actos de J. 481-487
– J. Baptista: pregação de J. sobre Jesus 1277a; baptismo de J.B. e baptismo de Cristo 632; donde
era o baptismo de J.B. 632; dupla celebração de J.B. 4031; grande dignidade do baptismo de J.B.
632; J.B. é a voz, mas o Senhor era a Palavra eterna 4031; o baptismo de J.B. não conferia nada de
celeste 632; orações no nascimento de J.B. (Veronense) 5377
– J. Crisóstomo: «Oito Catequeses Baptismais» 2424-2550; «Três Catequeses Baptismais» 2551-2574;
«Diálogo sobre o Sacerdócio» 2575-2579; «Homilias sobre Deus Incompreensível» 2580-2585b;
«Demonstração contra Judeus e Gentios» 2586; «Homilias contra os Judeus» 2587-2589; «Homilias
sobre as Estátuas» 2589a-2589d; «Sobre a Compunção» 2589e; «Homilias sobre a Penitência» 2589f;
«Homilia para o Dia de Natal do Senhor» 2590; «Homilia para o Primeiro Dia do Ano» 2591-2592;
«Homilia sobre o Baptismo de Cristo» 2593-2594; «Homilia sobre o Cemitério e a Cruz» 2595-2595a;
«Homilias sobre o Santo Domingo de Páscoa» 2596-2598; «Homilia sobre o Santo Pentecostes»
2599; «Homilia sobre a Obscuridade das Profecias» 2600; «Homilias sobre o Génesis» 2601-2604;
«Homilias sobre Santa Ana» 2605-2606; Homilias sobre os Salmos» 2607-2612; «Homilias sobre
a Traição de Judas» 2612a-2612b; «Homilia sobre os Santos Mártires» 2612c; «Homilia sobre o
Modo de Pregar a Penitência» 2612d-2612e; «Homilias sobre Isaías» 2613-2615; Homilias sobre São
Mateus» 2616-2628; «Homilias sobre São João 2628a-2628b; «Homilias sobre o Início dos Actos dos
Apóstolos» 2629-2629d; «Homilias sobre os Actos dos Apóstolos» 2629e-2629f; «Homilias sobre a
Carta aos Romanos» 2629g; «Homilias sobre a Primeira Carta aos Coríntios» 2630-2639; «Homilias
sobre a Segunda Carta aos Coríntios» 2640-2643; «Homilias sobre a Carta aos Efésios» 2643a-2645;
«Homilia sobre a Carta aos Filipenses» 2646-2647; «Homilias sobre a Carta aos Colossenses»
2648-2649; «Homilia sobre a Segunda Carta aos Tessalonicenses» 2650; «Homilias sobre a Primeira
Carta a Timóteo» 2651-2653; «Homilias sobre a Segunda Carta a Timóteo» 2654-2656; «Homilias
sobre a Carta aos Hebreus» 2657-2663; «Homilia sobre a Esmola» 2664; «Homilias sobre o Tempo
Actual» 2665; «Homilia sobre o Diabo Tentador» 2666; «Cartas» 2666a; J. Crisóstomo lembra a
sua renúncia baptismal 2463
– J. Damasceno: «Discurso sobre as Imagens» 5758-5758b; «Exposição sobre a Fé Ortodoxa» 57595760; oração de J.D. 5759
– J. Diácono: «Carta a Senário de Ravena» 4515-4528; J. D. responde a Senário 4515; perguntas de
Senário a J. D. 4516
– J., Diácono Romano: «Vida de São Gregório Magno» 6635-6638
– J. e Paulo: orações dos santos (Veronense) 5378
– J. Evangelista: J.E. comparado à águia 3273. 3298; relato sobre J.E. 1221
– J. III, Papa: «Cartas» 5029-5029a

Julgar

1945

– J. Jejuador: «Penitencial» 5355-5360
– J. Mosco: «O Prado Espiritual» 5490b-5490c
JOELHO, JOELHOS

– donde vem o costume de não rezar de j. 423a. 534. 4145; quando é pecado rezar de j. 423a. 534. 656.
728. 4145; estar de j. durante os exorcismos 2828. 2840; genuflexão com os dois j. nas ordenações
4588; j. cheios de calos 3257; na «Preparação» os eleitos rezam de j. 2569; oração de j. e consciência
recta 3235; oração de j. ou inclinando a cabeça 4918. 4919. 4921. 4922. 4923. 4924. 4925. 4927
JONAS

– J. de Bóbbio: «Vida de Santa Fara, Abadessa de Faremoutiers» 5607-5609a
– J. de Orleães: «A instrução dos Leigos» 6547-6554
– J. e os Ninivitas 160
JORDÃO

– baptismo de Jesus no J. 2782a; baptismo e J. 896. 2035; o princípio do Evangelho foi o J. 1748
JORNADA

– j. do cristão 1645
JOVEM, JOVENS

– Cristo e os j. 502; cuidados a ter com uma j. 2770. 2770a. 2770b; formar os j. 164; lugar das j. na
igreja 846. 1538; lugar dos j. na igreja 845. 1538; músicas e danças dos j. 1508
– j. cristãos 455. 853; j. e baptismo 1945; j. habilidoso para tomar notas 3506. 3507; j. israelita, símbolo
da assembleia 2035; j. que batia na mãe 3377; j. tomada com violência 2342
JÚBILO

– cantar com arte e com j. 3110; j. pela ressurreição do Senhor 1172; o que o j. 3110. 3132. 3175.
3178. 3186
JUDAICA, JUDAICAS

– festividades j. 587; práticas j. 1564
JUDAS

– talvez os sacramentos que irias receber na Ceia pascal te tivessem afastado do teu precipício 4329a
JUDEU, JUDEUS

– coisas que os j. não fazem 585; Alexandre Severo e privilégios aos j. 950; discussão dos j. com Jesus
sobre o Pão da vida 4217b. 4217c. 4217d; Jesus afastava-Se dos j. 1299; o mistério dos j. 3900b; o
que pensam os j. a respeito de Deus 325g; os j. e o Filho de Deus 325g; pregação e conversão dos
j. 3035; proibição de comer com j. 2155; quem são os j. 325g
– j. celebram a Páscoa duas vezes 1284; j. celebram a Páscoa no dia da preparação 1297; j. e bênção
dos frutos dos cristãos 2154; j. e cristãos 5451. 5457. 5479. 6481; j. e sábado 2756; j. e samaritanos
3278; j. nasceram em casa 1991
JUÍZO

– o j. de Deus é insubornável e leva em conta a quantidade e grandeza dos pecados 4109a
JUÍZO FINAL

– dia do j.f. 3026. 3316
JULGAMENTO

– cristãos e j. 605. 2617
JULGAR

– como ousas tu j. antes do tempo, tu que ignoras a sentença que te espera 3618c
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Ladainha, ladainhas

JULHO

– jejum no mês de J. 2128
JULIANO

– ateísmo de J. apóstata 1925; crimes de J. 1925
JÚLIO

– J. Fírmico Materno: «O Erro das Religiões Profanas» 1393
JUNÇÃO

– j. das mãos 1964; j. do Corpo e do Sangue de Cristo 2913. 2914
JURAMENTO, JURAMENTOS

– cristãos e j. 602. 2448; j. feitos a Deus e j. feitos aos homens 735; j. pelos sacramentos 3496; penitências por j. 5743. 5744
JUSTIÇA

– Cristo é a nossa j. 2059d
JUSTIFICAÇÃO

– Cristo e j. 1980; j. da oração do pôr-do-sol 1002
JUSTINIANO

– Imperador J.: «Novellas» 4776-4777
JUSTINO (SÃO)

– «Actas do Martírio de J.» 474-479; «Apologia I» 378-398; «Apologia II» 399-404; «Diálogo com
Trifão» 405-422
– conversão de J. 402; identidade de J. 378; início do diálogo de J. com Trifão 405; J. e a filosofia 405.
406. 407; J. e ciladas de Crescente 400; J. e conhecimento da verdade 404; J. é cristão 403. 476;
morada de J. em Roma 476; perguntas feitas a J. 478; profissão de fé de J. 475; último voto de J. a
Trifão 422
KURIAKON

– determinada igreja é a “Kuriakon” 1474
KYRIE

– dizer K. em todas as missas 5124. 5693; K. Repetido nove vezes 6072; maneiras diversas de dizer
o K. 5473
LÁBIOS

– l. dos confessores confessavam a fé 1016; l. imundos que bebem o Sangue do Senhor 966
LABIRINTO

– l. é uma estrutura com paredes intrincadas, como Dédalo fez em Creta, onde o Minotauro estava
fechado 5494; se alguém entrasse nele sem um rolo de cordão, não seria capaz de encontrar a saída
5494
LACTÂNCIO

– «Instituições Divinas» 1214-1217
LACUNA, LACUNAS

– l. na «Peregrinação» de Etéria 1661. 1679. 1684. 1693
LADAINHA, LADAINHAS

– l. a seguir ao Pentecostes 5113; l. da Quaresma 5189; l. de Novembro 5114; l. maior 5481. 6616; l.
na consagração do baptistério 6556; l. nos dia de festa de Nossa Senhora 5555; l. septiforme 5483
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LADO

– l. de Cristo 2484. 2485. 2486
LAGAR, LAGARES

– l. e sacramento 3158; pertencer ao azeite do l. 3160
LÁGRIMA, LÁGRIMAS

– l. da Igreja 2056; l. da penitência 1940. 2056; l. de Mónica pelo filho 2984; l. de Sápida pelo seu
irmão Timóteo 3586; l. dos infiéis e l. dos fiéis 3587; l. e oferendas pelos defuntos 4771; l. e perdão
das culpas 2005; l. pelo pecado do próximo 1522. 2056; l. pelo pecado próprio 1743
LAICAL

– bispo e comunhão l. 1257; redução ao estado l. 1477
LÂMPADA

– l. acesas nas igrejas 2401; l. da igreja e l. de casa 2620; l. na ceia da comunidade 801
LAMPRÍDIO

– «Vida de Alexandre Severo» 950-951
LANFRANCO

– L. de Cantuária, Arcebispo: «Tratado do Segredo da Confissão» 6735-6740
LAPSI

– audácia de alguns l. 1053; como proceder com os l. 1022. 1059. 1079; Novaciano e os l. 1256; pressa
dos l. 1032. 1036. 1044. 1051
– l. e actos sacrílegos 2232; l. e baptismo de sangue 1082; l. e bilhetes de perdão 1054; l. e Cipriano
1071; l. e deliberação comum 1046. 1051; l. e Eucaristia 1031; l. e excomunhão 1055. 1056; l. e
exomologese na ausência do bispo 1039; l. e instigadores 1059; l. e ordens sacras 5468; l. e paz 1083;
l. e penitência 1021. 1040. 1059. 1074. 1079. 2232. 5109; l. e perseguição 1079; l. e reconciliação
1082; l. não devem rebaptizar-se 1258-1261; l. no fim da vida 1048
LATREIA

– culto de l. não se oferece aos Anjos 3225; culto de l. só se oferece a Deus 2962. 3326. 3327. 3329.
3511. 3512; origem grega da palavra l. 2962
LAUDES

– finalidade das L. 1532; L. matutinas 1279.1281. 1283; oração de L. 1002. 1382. 1443. 1529. 4129;
salmos próprios de L. 1482. 1529. 2610. 3015
LAVAR

– l. as mãos antes de comer 605; lavar-se na fonte baptismal 2020
LAZARIUM

– igreja do L. 1664. 1671
LEÃO

– L. I (Magno), Papa: «Cartas» 4390-4425; «Sermão para a Anunciação» 4308; «Sermões para o Natal»
4267-4301; «Sermões para a Ascensão» 4338-4341; «Sermões para a Epifania» 4302-4307; «Sermões
da Quaresma» 4309-4329a; «Sermões para o Jejum do Décimo Mês» 4361-4367; «Sermões para o
Jejum do Pentecostes» 4342-4350; «Sermões para o Jejum do Sétimo Mês» 4351-4360; «Sermões
sobre a Ordenação» 4375-4389; «Sermões sobre a Paixão» 4330-4337; «Sermões sobre os Santos»
4368-4374
– L. IV, Papa: «Carta Sinodal» 6588; «Carta ao Abade Honorato» 6589; «Homilia Sinodal» 6590
– L. VI, o Sábio: «Novella 74» 6642; «Novella 89» 6643
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Leitor, leitores

LECTIO DIVINA

– dedica-te à lectio das divinas Escrituras 949a; se durante a lectio te encontrares diante de uma
porta fechada, bate e o guardião abrir-te-á 949a; dedica-te à lectio das divinas Escrituras, aplica-te,
compromete-te 949c; não te contentes com bater, mas ora 949c
LEI, LEIS

– «L. dos Alemães» 5227; «L. dos Bajuvariões» 5228; «L. Eclesiásticas de Ina» 5226
– a l. torna-se um Antigo Testamento só para aqueles que a desejam compreender carnalmente 888a;
assim é a doutrina da l. na escola de Cristo: primeiro encontras a casca, em segundo lugar chegarás
à semente, em terceiro encontrarás o sentido dos mistérios 888b; bênção pelo dom da l. 103; cristãos
e l. estabelecidas 458; não precisamos da l. como pedagogo 533; ninguém se deixe enganar pela l.
humanas 1988b; nova l. 3035; para nós, a l. é sempre nova, e os dois Testamentos são para nós um
Novo Testamento 888a; promulgação da l. de Deus 3032; viver segundo a l. judaica 237
– l. da fé e l. da oração 4262. 4263; l. de Deus dada ao homem 718; l. e Cristo 2066; l. natural 509; a
que se referem as l. judaicas 148d; outras l. 148f; as l. dadas por Deus ao povo eram para o educar
508c; a l. não foi instituída para o justo, mas para os injustos 509a; os justos têm em si a justiça da
l. 509a; a justiça da l. e o amor de Deus um dia caíram no esquecimento 509a
LEIGO, LEIGOS

– bênção dos l. 1399; comungar como l. 1123; confissão aos l. 6734. 6739; faltas veniais confessadas
aos l. 6549; funções proibidas aos l. 1547; lugar dos l. na nave 1536; nomes de l. mártires 471. 473.
474-479; sujeição do l. aos preceitos dos l. 174
– l. aprenderam a salmodia 4970; l. contra clérigos 4534; l. e a Eucaristia 1523; l. e castração 2299; l.
e perdão dos pecados 889; l. e religiosos 6498; l. entre os hereges 607. 673; l. nas vigílias 1655; l.
penitentes e clericatura 2270. 2749; l. podem dar o baptismo 639. 6606; l. que voltou ao paganismo
4535; l. usurários 2125
LEITE

– acção de graças sobre o mel e o l. 797; chamamos l. ao ensinamento mais simples 921; l. em vez de
vinho no sacrifício 5680; mistura de mel e l. 715. 2738. 4526
LEITOR, LEITORES

– os l. são assim chamados porque lêem 5492; Agostinho l. 4076; Basílio l. 1959; casamento do l.
Juliano 4090; conselhos aos l. 1213c; crianças e ministério de l. 2268; função dos l. 1390. 5155.
5156; imposição da mão ao l. 1634; instituição dos l. 785. 1392. 1062. 1066. 1067. 1634; ministros
que fazem de l. 6561; modo de ordenar um l. na santa Igreja romana 6380a-6380f; apresentação do
candidato a l. 6380a; admissão do candidato a l. 6380b; exame do candidato a l. por meio da leitura
6380c; bênção que faz de um candidato um l. 6380d; o papa não impõe a mão ao candidato a l.
6380e; os outros bispos devem impor a mão ao candidato a l. 6380f; nenhum orante interrompa o l.
com seus gritos 2696; ninguém se torne depressa l. 2721; no céu não há l. 3636; nomes de l. 1045.
1052. 1062. 1066. 1067. 1194; o l. lê e todos o escutam 2636; ordenação do l. 4477. 4563. 5594.
6672; palavras lidas pelo l. 3683; permanecer l. até à puberdade 2259; permanecer pelo menos cinco
anos como l. 2723; prefácio do l. 5595b; primeiro l. 480; saudação ao l. que ia ler 3399; se o l. é
entendido, para quê o comentador 3699; subdiácono que fora l. 3443; vestes do l. 2759. 5154. 6561
– l. ainda crianças 4513; l. até à idade de vinte anos 2723; l. casados uma só vez 1562; l. catequista 1045.
1052; l. das catequeses 1729; l. de mais idade 2269; l. destinados ao presbiterado 5122; l. durante
4543. 5541. 5594; l. e ambão 3600; l. e baptismo e casamento dos filhos 4452; l. e casamento 4452;
l. e livros litúrgicos 2380. 2381. 2382. 2388. 6075; l. e primeiros passos no serviço divino 2722; l. e
saudação do povo 2254; l. e tonsura 5662; l. e uso do orárion 2241. 4974q; l. escolhido directamente
para bispo 3546; l. falsamente acusado e deposto pelo bispo 4099; l. feito à pressa 3444; l. forasteiros
e serviço litúrgico 4451; l. lia as leituras duas a duas 1537; l. lia mesmo o Evangelho 1066. 3927;
l. lia todas as leituras 397. 480; l. litúrgico 3444; l. mártires 2388; l. monges 4992; l. morto quando
cantava o Aleluia 4508; l. não devem saudar o povo 2259; l. não ordenado 6482; l. não pode fazer
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1640; l. nas cartas de Cipriano: 1029. 1042..1045. 1052. 1062. 1066-1067; l. nos mosteiros 6482; l.
ocasional 1045. 1052; l. permanente 1045. 1052; l. que havia em Roma 1257; l. que se enganou e
cantou outro salmo 3229. 4069; l. recebia uma paga 837; l. salmista 3092. 3120. 3606
LEITURA, LEITURAS

– diz-se l. porque não é cantada, como um salmo ou um hino, mas apenas lida 5491; ao ler prestamos
atenção apenas à pronúncia 5491; as l. são lidas para formar o povo que as deve seguir 5492; efeitos
da l. 3905; finalidade das l. 1754. 4577; hábito da l. quotidiana 4802; importância da l. evangélica
3683; meditação pessoal das l. 3699; modo de ouvir as l. 4928; não se rir durante a l. 1338; o mesmo
ordo das l. 5147; o povo saía da missa depois das l. 4907; o que nos dizem as l. divinas 3658; prestar
atenção à l. 2696; reacção do povo quando se mudavam as l. 3914; relação entre as l. 3704; seis l.
da liturgia síria 1537; três l.: o Apóstolo, o Salmo e o Evangelho 3700
– l. assídua da Escritura 4144; l. da Paixão 3850. 4330. 4337; l. da paixão de um mártir na Eucaristia
5065; l. da Sagrada Escritura 4573. 4813. 4816. 4818; l. da Vigília pascal 3857. 3865; l. da semana
da Oitava da Páscoa 3921-3923; l. de segunda-feira da Oitava da Páscoa 3909-3913. 3927-3929.
3936; l. de terça-feira da Oitava da Páscoa 3914-3920. 3924-3926. 3934-3935. 3937; l. de quarta-feira da Oitava da Páscoa 3930-3933; l. de quinta-feira da Oitava da Páscoa 3938-3947; l. de
sexta-feira da Oitava da Páscoa 3905. 3948-3955; l. de sábado da Oitava da Páscoa 3907. 3956; l.
de textos apropriados 4081; l. do domingo da Oitava da Páscoa 3961. 3964-3989; l. dos Actos no
Tempo pascal 4044; l. da Ascensão do Senhor 3990-4003; l. da Vigília de Pentecostes 4004-4005; l.
do AT antes do NT 4577; l. do Apocalipse no tempo pascal 5656; l. do Apóstolo 3698. 3699. 3700.
3702. 3704. 5693; l. do Domingo de Páscoa 4016; l. do Domingo de Pentecostes 4006-4015. 4017;
l. do Evangelho 5693; l. do Evangelho da ressurreição 3905. 3909. 3914. 3921. 3924. 3927. 3930.
3934. 3936. 3945. 3946. 3948. 3956; l. do Natal 3754; l. do NT todos os anos 4184; é à mesa das l.
dominicais que nós somos alimentados com a doutrina do Senhor 1445c
– l. e baptismo 2019; l. e catecúmenos 2090; l. e edificação do coração 3701; l. e oração 2046. 2697;
l. e tema da homilia 3947; l. em várias línguas 2772; l. feita por um diácono 4076; l. no tempo de
Agostinho 3297. 3339. 3368. 3370. 3371; l. na consagração dos óleos 4586; l. nos cemitérios 1564;
l. nos ritos dos defuntos 4590; l. num só volume 6636; l. pública dos pecados 4425; l. que se lêem
todos os anos 3905; l. são pão quotidiano 3636; l. sempre apropriadas 1661. 1663
LENOCÍNIO

– prática do l. e comunhão 2117
LEÔNCIO

– L. de Constantinopla: «Homilias Pascais» 5012-5014
LER

– l. e entender 2087; monges e aprender a l. 1353
LETRA, LETRAS

– as l. são sinais das palavras 3343; festas segundo a l. 1955; l. e mistérios 3218
LEVANTAR

– oração ao l. 817; sinal da cruz ao l. 1354
LEVITAS

– l. com filhos 2267; l. são ministros da palavra 895; serviços dos l. 174; verdadeiros l. 900
LIÃO

– «Actas dos Mártires de L.» 1228-1240
LIBELOS

– l. comprados 969; l. dos mártires 1039
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LIBER

– «Liber Ordinum»: l.o. da liturgia hispânica 5284-5354; outro l.o. 5305-5354
– «Liber Pontificalis» 5524-5562
LIBERDADE

– l. de não estar sujeito a ninharias como os antigos 1971; l. de religião 596. 1277. 6607; l. do homem
de adorar 744; l. na organização de muitas coisas 3408. 3409. 3436
– pecado e l. interior 3567; súplicas e l. 3516. 3518
LIBÉRIO

– inscrição de L. 1705; L. anulou o concílio de Rimini 2263
LICINIANO

– L. de Cartago: «Carta a Vicente de Ibiza» 5412
LICINICON

– cf. Lucernário, Vésperas.
LIGAR

– é permitido aos homens l. e desligar 1983. 2576; l. e desligar fora da Igreja 1139 2576
LÍNGUA, LÍNGUAS

– acordo entre a l. e as mãos 3131; ame a tua l. o silêncio 1322b; as coisas boas que pensas entrega-as à
l. 1322b; guarda a tua l. do falso testemunho 1322b; leituras e cânticos em várias l. 2772; oração em
l. muito diversas 934; os cristãos não se distinguem pela l. 458; possível testemunho de comunhão
na l. 2611; traduzir e explicar em l. vulgar 6466
– l. litúrgicas 1691; l. rústica e bispo 5468
LINGUAGEM

– força da l. simbólica 3425. 3426; l. que todos entendem ou palavras caras 3115. 5049
LISTA DAS SIGLAS

– l.s. p. 7-10.
LISTA DOS AUTORES

– l.a. p. 11-16.
LITERATURA

– cristãos e l. pagã 730
LITURGIA, LITURGIAS

– «Actos Apócrifos»: l. dominical doméstica 484
– celebração diária da l. 1308; Cristo realiza para nós a l. no Céu 2871; descrição da l. da preparação
dos dons 2863-2900; fazemos a l. por ordem do Espírito 2638; grandiosa l. da anáfora 2905; Jesus
e a l. 174; ministério do culto chamado l. 3225; participação deficiente na l. 5717; penitentes e participação na liturgia 2266; questões de l. 200-203; santas l. no sentido de ofício divino 4463; será
falsa a l. do baptismo das crianças 3058; silêncio e l. 2883
– l. da consagração 2916; l. da iniciação 4564-4568; l. da missa e do ofício 5112; l. da palavra 397.
1537. 1598. 3714; l. da palavra 4573; l. da Palavra 5308. 5814-5826; l. de Jerusalém 1655-1693; l.
de louvor 4557-4563; l. de uma cristã 4190; l. digna de Deus 566-567; l. do baptismo 3058; l. do
domingo 1658-1661; l. do sacrifício de Cristo 2875. 2876; l. dos defuntos 1654; l. dos sacramentos
2873; l. eucarística 4554-4556; l. eucarística ou l. sagrada 2900; l. no Novo Testamento 133; l.
simples dos tempos primitivos 3344
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LITÚRGICA, LITÚRGICO, LITÚRGICOS

– «Antigos Documentos Litúrgicos» 4748; «Livros Litúrgicos» 6501-6515 [«Ritual da Unção dos
Enfermos» 6501-6503; «Sacramentário de Amiens» 6504-6515
– ano l. na liturgia de Jerusalém 1662-1693; costumes l. diferentes 2019; culto l. 4209; doação das
alfaias l. duma igreja 4469; línguas l. 1691; ministérios l. dos chefes das Igrejas 4209; ministros l.
e culto espiritual 4212; regra l. de Agostinho 3436; respeito pelos objectos l. 2348. 2773; ritos l. da
Igreja e ministério 1309; ritos l. oferecidos a Deus 1310
LIVRO, LIVROS

– «L. das Leis Eclesiásticas» 6717; beleza do l. dos salmos 2061; difusão de l. ímpios 2335; doação
dos l. litúrgicos a uma igreja 4469; na igreja leiam-se só os l. canónicos 6521; no céu não há l. 3636;
nós somos os vossos l. 3881; o l. de Isaías abrange todos os mistérios do Senhor 2737a; o l. de Isaías
é como um compêndio de todas as Escrituras 2737b; procura de l. nas perseguições 2380. 2381.
2382. 2383. 2384. 2385. 2389. 2390. 2391. 3400
– l. canónicos 2245. 2360; l. celestes 2464; l. dado a Hermas 330; l. litúrgicos 5052; l. que o presbítero
deve possuir e conhecer bem 6522a. 6522b. 6523. 6524; l. sagrados e mistérios de Cristo 3685; l.
santos e fé 3130
LOGOS

– Jesus é, mais que tudo, conhecido como L. de Deus preexistente e gerado antes de todos os tempos
1217b; L. dos bebés 556; L. e adoração 547; L. e obediência 555; L. e instrumento de Deus 578; L.
esmagado por nós 563; L. o Salvador e guia 547
LOURENÇO

– festa de L. 4038-4041; inscrição de L. 1704; L. e Sisto 2048; L. foi diácono e arquidiácono 4040.
4042; martírio de L. 4373. 4374; ministério de L. 4042. 4372
LOUVAR

– l. a Deus com todo o nosso ser 3244. 3247; l. e esperar e desejar o que Deus quer 3240; l. o Senhor
é crescer 3223
LOUVOR, LOUVORES

– «Actos Apócrifos»: l. do baptismo 1205
– «Em l. dos Santos» 2667-2669; «Os l. de Constantino» 1310
– l. (Laudes) na missa 5309; l. da aurora 4557; l. da fonte baptismal 4764; l. dado às comunidades
dóceis à pregação 2582; l. das obras sagradas de Deus 4573. 4583; l. de Deus e cansaço 3162; l. de
Deus e l. do homem 3238; l. do mistério de Deus 326. 397. 875. 947. 1610. 2905; l. dos confessores
1023; l. e acção de graças das anáforas (prefácio e Sanctus) 778. 1406. 1610-1614. 1878. 2905. 2906.
2907. 4256. 4554. 4597. 4610. 4611. 4619. 4626. 4637. 4645. 4653. 4659. 4660. 4668. 4677. 4684.
4692. 4697. 4705. 4706. 4717. 4719. 4728. 4735. 4736. 4740. 5318. 5726. 5916. 5917. 6091. 6092;
l. e Sanctus fora das anáforas 4763; l. na carta aos Coríntios 163; l. perfeito 3241. 3243
– liturgia de l. 4557-4563; louvor a Ti, Senhor 1314a; perfume do l. 3136; sacrifício de l. diário 3137
LUA NOVA

– não celebrar a l.n. 2591; o que é a l.n. 3160; Passagem ou Páscoa depois da l.n. da Primavera 144
LUCERNA, LUCERNAS

– acender das l. 587; autor da acção de graças ad lucernas 1516
LUCERNAR

– autor do hino l. é Antenógenes 1516; dizer o hino l. não é impiedade 1516; hino l. 1176
LUCERNÁRIO

– Etéria usa a palavra l. cerca de vinte vezes 1657... 1686; l. da oitava da Epifania 1664; l. ou Vésperas
diárias 1648. 1657; l. ou Vésperas dominicais 1661; salmos, antífonas e leituras do l. 3015

1952

Maná

LUCIANO

– L., confessor pretensioso 1042.1043; L., prestes a morrer, celebrou o sacrifício eucarístico no cárcere,
sobre o seu próprio peito 4162a
LUGAR, LUGARES

– a graça não depende dos l. 1951; amar os l. em virtude das coisas boas que aí existem 5487; Deus
não é limitado pelo l. 476; diácono e l. 845. 1538; estar fora do l. na igreja 1536. 1538; não se devem
amar as coisas em virtude dos l. 5487; o sacrifício de Cristo é único, embora se ofereça em vários
l. 2660; veneração dos L. Santos 4186
– l. da oração 2030; l. da penitência 836; l. das reuniões dos cristãos 476; l. dos leigos na igreja 5170;
l. elevado para os que presidem 3668; l. na igreja 1536; l. para os irmãos 845; L. Santos de Jerusalém
1655
LUPERCAIS

– «Carta Contra as L.» 4530-4542; cristãos e l. 4541
LUTA

– estejamos firmes para a l. no d.S. 5718b; l. contra os cristãos 1084. 1084a; profissão de entrega à l.
2010
LUZ, LUZES

– a l. que Agostinho viu era imutável, não esta vulgar e visível a toda a carne, pois não era do mesmo
género, embora fosse maior 2992a; abundância de l. na noite pascal 1929; baptismo na festa da l.
1950; bênção pelo dom da l. 102; Cristo é a l. verdadeira 1984e. 2059d; graças pela l. vespertina
1516; mistérios trazidos à plena l. 1291; reconhecer a l. da l. 3880; quem conhece a verdade, conhece
essa l., e quem a conhece, conhece a eternidade 2992a; solenidade do dia das l. 1935. 1986
– l. de Cristo 4088; l. dos sacramentos 2020; l. e trevas 3194. 3296. 3297. 3966; l. interior 3122; l.
pura 264
MADALENA

– aparição de Jesus a M. 3942. 3943. 3944
MADEIRA

– altares de m. 1968
MÃE, MÃES

– Igreja, minha Mãe 2981; m. carnal e m. espiritual 3378; m. de Agostinho 2981. 2983. 2984; m.
tímida e de pouca fé 1945; m. virgem 3864
MAGIA

– m. do gnóstico Marcos 500
MAGNÉSIA

– Inácio e fiéis de M. 241; saudações à Igreja de M. 229
MAGNÉSIOS

– «Carta ao M.» 229-244
MAL

– abster-se do m. 1504. 4357; m. sob aparências de brandura 962
MALIGNO

– engano do M. 1944; pôr o M. em fuga 1851
MANÁ

– m. e domingo 868; m. e Eucaristia 2022. 2024. 2040. 4497

Marcionita

1953

MANDAKUNI

– João M.: «Discursos» 4552a-4552w; «Cartas» 4552x-4552z
MANDAMENTO, MANDAMENTOS

– como devemos olhar para o quarto m. 148; dois primeiros m. 194.195; guardar os m. 197; m. do
Senhor e coração 157; m. e mistério da paixão 1101; observar os m. 1033
MANDAR

– m. e obedecer 1920
MANDATO

– m. dado aos Apóstolos 176. 4208; m. de celebrar o memorial 1308
MANHÃ

– assembleia todas as m. 1543; louvores da m. 1279.1281; ofício na m. do domingo 1660; oração da
m. 1002. 1283. 1382. 1443. 1529. 1647. 1651; salmos da m. 1482. 1486. 1529
MANIQUEU, MANIQUEUS

– caso grave de abuso sexual entre os m. 4364; fé falsa dos m. 1481; m. e Natal 4277; m. jejum e
comunhão 4313. 4314; resposta de Agostinho a Petiliano que o acusava de m. 3041
MÃO, MÃOS

– acordo entre as m. e a língua 3131; apologia ao lavar as m. 6504; bater com as m. no peito 3227; bater
palmas até doerem as m. 618; beijar a m. do bispo 1657. 1659; bênção ao lavar as m. 82; caminhar
de m. dadas 2915; comunhão nas m. 968. 1085. 1171. 1523. 1893. 2781a. 2923. 2931. 4218a. 4459.
4955; elevar as m. 652. 653. 985. 2031. 2595; erguer as m. para Deus 166; estender as m. 160. 549.
600. 618. 642. 729. 1474. 1318. 1839. 1841. 2827. 2828; foi a m. do Senhor que tirou tudo a Job e
que tudo lhe restituiu 2069g; imposição da m. ao pecador 2642. 6546; lavar as m. para rezar 1384;
m. puras e sem mancha 166; os que desonram o corpo do Senhor recebendo-o com m. imundas e o
metem numa boca sacrílega 4458k; pôr m. sacrílegas sobre o altar 1968; proibição da comunhão na
m. 5668. 6633; purificação das m. 1874. 2897. 4573. 4581. 6081. 6084; receber o Corpo do Senhor
com m. indignas 729; testemunho da junção das m. 1964; trago essa lição nas m. para vos explicar
3273
– m. indignas e divinos mistérios 4108; m. que não quiseram sacrificar 956. 1016; m. que não têm o
poder de ordenar 1477; m. sujas 962. 966. 968. 1918. 4459
MAPA, MAPAS

– m. geográficos do primeiro milénio 1630
MAR

– a beleza do m. 2042d; a Igreja flutua no m. 2085; água do m. e baptismo 1378; Israel e o m. 1748; m.
Vermelho e água baptismal 2012; m. Vermelho e baptismo 2014. 2069. 3271; m. Vermelho, símbolo
da fonte baptismal 1839. 2035
MARCELINO

– inscrição de M. e Pedro 1707
MARCIAL

– deposição do bispo M. 1120; M. não deve exercer as funções do episcopado 1123
MARCIÃO

– «Tratado contra M.» de Tertuliano 713-726; contradições do deus de M. 716-717; M. admitia um
deus mau 715; M. e os sacramentos 715
MARCIONITA

– m. é adepto do gnóstico Marcos 500. 501

1954

Mártir, mártires

MARCOS

– M. gnóstico: baptismos míticos de M. 501; falsas Eucaristias do gnóstico M. 500. 826. 827; núpcias
míticas de M. 501; unções míticas de M. 501
MARIA

– «Odes de Salomão»: hino a M. 438; em louvor de M. 2783. 3742. 4220. 4220a. 5523a. 6540b. 6540c;
festa de M. oito dias antes do Natal 5672; grandeza de M. 3608; hino «Magnificat» em honra de M.
5731; imagem de M. enviada a um bispo 5484; M. irmã de Moisés e M. mãe de Jesus 1331a; rosto
humano de M. 3312; sermão sobre M. 1504a; virgindade de M. 3723. 3729. 3738. 3748. 3757; M.
está verdadeiramente presente no mistério do Natal 1468a; M. é nossa irmã 1468c
– M. a nossa videira 1497; M. e a Igreja 3608. 3609; M. e Natal de Cristo 4276. 4277; M. é o templo
de Deus, não o Deus do templo 2006a; M. e os hereges 675; M. e os mistérios recônditos de Deus
2000a
MARIDO, MARIDOS

– esposas cristãs e m. pagãos 703. 704. 705. 706. 707. 1450; mulheres cristãs e seus m. 684; mulheres
que abandonam o m. adúltero 2114; mulheres que, sem motivos, abandonam o m. 2113; servir bem
o m. é servir a Deus 1981
MÁRIO

– M. Vitorino: «Contra Ario» 1424-1437
MARTINHO

– M. de Braga: «A Instrução dos Rústicos» 5030-5032; «Capítulos» 5033
– M. I, Papa: «Carta» 5603-5603a
MÁRTIR, MÁRTIRES

–
–
–
–
–

Século II: «Actas dos M.» 468-480
Século III: «Actas dos M.» 1184-1194
Século IV: «Actas dos M» 2380-2394
os subdiáconos e notários deviam coligir com fidelidade os feitos memoráveis dos m. 5533
almas dos m. 646. 965; altares e m. 2962. 3340. 4023; aniversários dos m. 1065. 1896. 3150; apostasia
de um m. 359; baptismos nas festas dos m. 2264; cartas dos m. 353; celebramos a m. 2057a; comezainas em honra dos m. 3356; coragem dos m. 357. 1272; culto dos m. 2962. 3328. 5070; exageros
dos m. 763; exortação aos m. 610; ex-votos nos santuários dos m. 4462; festa do m. Estêvão 4045;
fidelidade dos m. 1031; guardião dos m. 5541: honrar os m. 2778. 3328. 4021. 4023; imitação dos m.
349. 4041; inscrições de m. desconhecidos 1699. 1710; intercessão dos m. 4462; leitura das paixões
dos m. 2251. 2260; liberdade dos m. 1063; memória dos m. 1896. 2962. 3340; méritos dos m. 964;
milagre do m. Estêvão 4046; milagres dos m. Ciro e João 5523c. 5523d. 5523e. 5523f. 5523g; missa
sobre as memórias dos m. 5536; missas de vários m. (Veronense) 5381. 5384. 5385. 5386. 5387.
5388. 5389. 5390. 5400. 5401. 5402. 5403. 5404. 5405. 5409; no altar não se reza pelos m. 3696;
nomes de m. 1025. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305; oração e m. 3304. 4029; palavras que se referem
aos m. 3610a; Paraíso e m. 751; prática cristã relativamente aos m. 3328. 3340; precisamos que os m.
peçam por nós 2058h; procura dos corpos dos m. 5542; prodígios realizados pelos m. 2095; quantos
há que, em segredo, todos os dias são m. de Cristo 2076b; relíquias de m. 2092. 2093. 2094. 5071;
Roma e culto dos m. 4551; sangue dos m. é semente de cristãos 608; sangue dos m. é sementeira
eficaz 608; santuários dos m. 4462; sepulcro dos m. 2096. 2097; solenidade dos m. e domingo 4062;
templos e m. 3328. 3340. 4023; testemunhos relacionados com os m. 2380-2385; veneramos os m.
2962. 4023
– m. Cosme e Damião 4047. 4048; m. da Igreja da Síria 268; m. da Palestina 1301-1305; m. da Sicília
472; m. de Abitínia 2386-2394; m. de Cartago 1184-1187; m. de Lião 471. 1228-1240; m. de Pérgamo
468-470; m. e altar 2787. 4097; m. e Cristo 3144. 3305; m. e fé 2392. 2393. 2394; m. e respeito pelo
corpo 4025; m. e sacrifício 1164; m. Martinho 5724; m. nascem com a morte 4241; m. Policarpo
374; os m. participam na glória de Cristo 949b

Matrimónio, matrimónios
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– nomes de m.: Agatónica 470; Ampélio 2390; Apolónio 473; Augúrio, diácono 1192; Caritão 477;
Carito 477; Caroso, subdiácono 2382; Carpo, bispo 468; Catulino, subdiácono 2381; Cipriano, bispo
1188; Codeano 2385; Dativo 2386; Emérito, leitor 2388; Eugénio 2382; Eulógio 1192; Eutíquio,
de Cesareia 2384; Evelpisto 477; Felicidade 1186; Félix, construtor de mosaicos 2383; outro Félix
2389; Frutuoso, bispo 1192; Hilarião, filho do presbítero Saturnino, ainda criança 2394; Jeraces
477; Justino 475. 478; Liberiano 477; Marcuclio, subdiácono 2381; Pápilo, diácono 469; Paulo,
bispo 2380; Peão 477; Perpétua 1184. 1185. 1186. 1187; Polião 480; Projecto 4383; Rústico 1186;
Saturnino, presbítero 2386. 2387; o jovem Saturnino, filho do presbítero Saturnino 2391; Saturo
1187; Silvano, subdiácono 2382; Vítor, gramático 2383; Vitória 2393; Vitorino 2383
MARTÍRIO

– amor àqueles que se preparam para o m. 2962; encorajamento ao m. 1167; fuga ao m. 727
– m. de Apolónio 473; m. de Cipriano 1188-1191.1190; m. de Frutuoso 1192-1194; m. de Inês 2057a.
2057b. 2057c ; m. de Justino e dos seus companheiros 474-479; m. de Pedro e Paulo 158. 4035.
4036. 4037; m. de Policarpo» 355-377; m. do papa Fabião 1022a; m. de Sebastião 2076b; m. de
vários cristãos 358. 468-470. 473. 480. 1187. 1235.1236;
– m. e altar 2096; m. e amor 266; m. e baptismo 1749. 2103. 4768; m. e humildade 249; m. e Igreja
1082; m. e lapsi 1080; m. e segundo baptismo 1169; se Deus me concedesse receber o m., afastar-me-ia deste mundo seguro 901a; exortação ao m. 1169a
MARTYRIUM

– igreja situada no Gólgota 1667. 1672. 1685; m. de Santo Estêvão 4197
MARTIROLÓGIO

– «M. Jeronimiano» 5367
MARUTA

– M. de Martirópolis: «Fragmento» 2781a
MATERNO

– Júlio Fírmico M.: «Sobre o Erro das Religiões Profanas» 1393
MATIAS

– eleição de M. é paradigma da dos bispos, presbíteros e diáconos 1121
MATINAS

– o ofício de M. ocorre no início do dia, e é assim chamado por causa da estrela Lúcifer, que nasce
quando o dia começa 5491
MATRIMONIAL, MATRIMONIAIS

– «Actos Apócrifos»: bênção m. 1195
– bênção m. 1696. 2043; leitura das tábuas m. 3620
MATRIMÓNIO, MATRIMÓNIOS

– «Actos Apócrifos»: referência ao m. 491. 494. 497
– adornos das noivas para o m. 2704; beleza do m. único 537; bênção do m. 571. 6643; bispo e m. 295;
carta de Dionísio sobre o m. 1227; condições para o m. 5688; cristãos e vínculo do m. 453; felicidade
do m. entre cristãos 708; ensina ao povo que o m. deve ser contraído entre cônjuges oriundos de
famílias cristãs 2089; fins do m. 3620; legislação sobre o m. 6642; maridos e as esposas no m. 295;
perseguição e m. 159; relações sexuais fora do m. 754; renúncia ao m. 388; ritual do m. 708; uma
vez que o m. deve ser santificado pelo véu sacerdotal e a bênção, como pode chamar-se m. aquele
em que os cônjuges não têm a mesma fé 2089a; véu flamejante do m. 2704
– m. cristão e m. pagão 2604; m. de diaconisas 4453; m. dos neófitos 3974; m. duplo em tempo de
guerra 4407. 4408. 4409. 4410; m. e anel de noivado 592; m. e comunhão 5508; m. e ministros
ordenados 4417; m. e véu e bênção 2089; m. e vontade 6603; m. entre cristãs e pagãos 703-707.
957. 1450; m. humilde 3188; m. no Novo Testamento 134
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Menino, meninos

MÁXIMO

– M. de Turim: «Homilias e Sermões» 2782-2788
– M. Confessor: «Mistagogia» 5611-5614
MEDIADOR

– o M. quis que o sacramento da nossa regeneração se mantivesse oculto para os antigos justos e se
revelasse para nós 3530a; que é ser m. 3105; verdadeiro m. e sacrifício 3332
MÉDICO

– Cristo é o grande m. 1929. 2059; Cristo, como m., curava toda a gente 835; m. e compaixão 904; o
bispo é um verdadeiro m. 841
MEDITAR

– meditar a lei de Deus dia e noite 5011a
MEDO

– nós não temos m. 745
MEIA-NOITE

– a n. da Vigília pascal pertence ao dia seguinte 3859; n. e dia 3296; oração por volta da m. n. 817.
1384. 1486. 1532
MEL

– acção de graças sobre o m. e o leite 797; mistura de m. e leite 715. 4526; quantos se saciam deste
m. 3160
MELÂNIA

– vida de Santa M. 4181-4199: em Roma 4181; em África 4182; vida de jejum 4183; vida espiritual
4184; a sua ortodoxia 4185, partida para os Lugares Santos 4186; vida na Anástasis 4187; gosto pelos
salmos 4188; viagem ao Egipto 4189; ofício divino 4190-4191; funda um mosteiro para mulheres
4192; funda um mosteiro para homens 4193; assiste na morte um seu tio 4194; vida no mosteiro
4195; últimos dias e recomendações 4196-4197; o seu último domingo 4198; a sua morte 4199
MELÉCIO

– carta sobre M. 1212
MELITÃO DE SARDES

– «A Páscoa» 441-444

MELODIA, MELODIAS

– m. da salmodia 1281; m. musicais 1508; m. na liturgia 569
MELQUISEDEC

– M. é símbolo de Cristo 2040; pão e vinho de M. e figura da Eucaristia 539
MEMÓRIA, MEMÓRIAS

– celebração da m. dos mártires 2962; lêem-se as m. dos Apóstolos 397; mistérios e m. da ressurreição
4218a
– m. do seu sacrifício de Cristo 1308. 2961; m. dos confessores mártires 1027; m. dos santos na
Quaresma 2244
MEMORIAL, MEMORIAIS

– celebrar o m. do sacrifício de Cristo 2660. 2870. 2875; m. diário da Eucaristia 1308; possuímos em
nós o m. 1500
MENINO, MENINOS

– catequese de Agostinho ainda m. 2981; lugar dos m. na igreja 1606; m. vestidos de branco 3864.
3864; sedutores de m. 2176

Ministério, ministérios

1957

MENSAGEIROS

– diáconos, presbíteros e bispos como m. 277; eleger um m. como «correio divino» 297; instituição
de leitores e subdiácono para serem m. 1045; m. a enviar a Antioquia da Síria 298
MÉRITO, MÉRITOS

– m. dos mártires 964; m. e defuntos 3709; m. e mistérios 2753; m. pessoais dos sacerdotes 2037
MÊS, MESES

– celebrar os m. 2591; m. de Janeiro 1356. 1365. 2414; m. de Fevereiro 1366; m. de Março 1357.
1367; m. de Abril 1358. 1363; m. de Maio 1368; m. de Junho 1369; m. de Julho 1370; m. de Agosto
1359. 1371; m. de Setembro 1360. 1372; m. de Outubro 1362. 1373; m. de Novembro 1374; m. de
Dezembro 1355. 1361. 1364. 1375
MESA, MESAS

– à m. escutar sem ruído o que está a ser lido 3012; convinha que as m. comuns fossem comuns e
imitassem a m. dos Senhor, que é a mesma para todos 4458f. 4458g. 4458h. 4458i. 4458j. 4458k.
4458l. 4458m. 4458n. 4458o. 4458p. 4458q; igual é a participação de todos na m. do Senhor 2650;
limites ao adorno da m. de Cristo 2623; mostrar-te-ei a sagrada m. e a participação nos mistérios
2629b; o bispo é o primeiro a tomar parte na m. do Senhor 2650; os que comungam com os judeus
não devem aproximar-se da m. do Senhor 2587a; pensa na m. de que te aproximas 4552g; respeitar
a m. do Senhor 2629g; sacramento da m. do Senhor 3881. 3891; são iguais as m. da Ceia de Cristo
e as nossas 2627; ser admitido à m. real 2635; serviço das m. 2810
– m. da comunhão 3300. 3304. 4495g; m. da qual nos aproximamos ao mesmo tempo 1927. 4216;
m. das igrejas 4213; m. das leituras 1445; m. do altar e m. de casa 2620; m. do Senhor 1445; m.
dos sacramentos 1500; m. eucarística 1308. 1870; m. imaculada e Gregório de Nazianzo 1966; m.
mística e espiritual 1870. 2621
MESTRE

– «Regra do M.» 4778-4786; m. da sabedoria na comunidade de Qumrãm 106: nome de M. dado aos
Apóstolos 432; ouvimos o M. da verdade 3686a; veio o Senhor, M. da caridade 3281a
META

– porque vislumbramos a m. a alcançar, mas não dispomos dos meios para lá chegar, veio de lá Aquele
para quem nós queríamos ir 3254a
MIDRASH

– m. na noite da páscoa 72-76
MILAGRE, MILAGRES

– m. da Eucaristia 5063. 5064. 5065. 5066. 5068; os judeus viram m. e também tu os verás, e maiores
e mais admiráveis 2491
MILÃO

– edicto de M. 1277; em M. lavam-se os pés dos neófitos 2019; ida de Agostinho para M. 2986; rito
do baptismo em M. 2009-2032
MINAS

– carta aos cristãos que estão nas minas 1163-1164; m. e sacrifício divino 1164
MINISTÉRIO, MINISTÉRIOS

– aprender o m. 3814; cada qual realize o seu m. 4837; confusão entre m. dos diáconos e presbíteros
2776; dificuldades no m. 3352. 3353; não cessa o m. litúrgico 4209; presbítero esquecido do m. 351;
receber e dar o mesmo grau de m. 639; verdade de Deus e m. 3714; vida moral e m. 3356
– m. de baptizar 3260. 3274; m. diários em Roma 5766; m. do sacerdote 1980. 2103; m. e chamamento
4208; m. e poder 1918; m. e povo 3572. 3573; m. no Novo Testamento 135; m. proibidos às mulheres
1546
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MINISTRO, MINISTROS

– «Os Ofícios dos M.» 2046-2049; actuação dos m. 3309; bispo e m. são sem mancha e pecador 831;
bons m. dos mistérios 2937; Cristo é m. do sacrifício da Eucaristia 2871; eleição dos m. 1575; indignidade culpada de certos m. 3447; m. indignos e validade do baptismo, da comunhão, da oblação
2630; o que pode desaparecer nos m. 957; permanência num lugar dos m. ordenados 2189; retribuição
mensal dos m. da Igreja 1057. 1257; seleccionar os m. de Cristo 2760a
– m. arrogantes 901; m. da Igreja de Roma 1257; m. da Palavra e do Sacramento 3042; m. e baptismo
639. 3259. 3260; m. e méritos pessoais 2037; m. e santidade 4548; m. inferior, Mestre superior
3274; m. justos 3261; m. litúrgicos e glória de Deus 4212; m. mais indicado para o baptismo 1951;
m. ordenados e matrimónio 4417; m. e penitência 5484; m. soberbos 3261
MINÚCIO

– M. Félix: «Octávio» 445-456
– M. Fundano e modo de proceder com os cristãos 398
MISERICÓRDIA

– desesperar da m. de Deus 4892a; a m. de Deus na Vigília pascal 2412; a m. humana 4839a; implorar
a m. do Senhor para comungar 4150; m. de Deus 965. 4769a. 3189. 3193. 3199; praticar a m. 3971.
4236; usar de m. 1004
MISSA, MISSAS

– a m. é o momento do sacrifício em que os catecúmenos são despedidos, quando o diácono clama:
“Se ficou algum catecúmeno, saia para fora”; daí a palavra m., porque não podem estar presentes nos
sacramentos do altar os que ainda não foram regenerados 5491; admonições antes do fim da m. 6450;
apologia ao começar a m. 6504; como se celebra a m. romana 5692. 5693. 5694. 5695; despedida na
m. do OR I: 5884; inserção da paixão na m. 5526; m. a celebrar por outro sacerdote 5595c; mudanças
na m. 6635-6637; orações presidenciais na m. do Gelasiano antigo 5597; ordenamento da m. toledana
5497. 5498. 5499; ouvir m. inteira 4907. 4961. 5084. 5085. 5094. 5134. 6535; preparação da m. no
OR I: 5789-5813; presença dos presbíteros e fiéis na m. solene do bispo 6535; procissão de entrada
da m. 5895. 5896; proibição de celebrar m. no domingo à mesma hora da m. solene do bispo 6535;
proibição de celebrar m. sozinho 6526a; proibição de m. em casas particulares 4776a; proibição de
m. na semana 5543; só nas igrejas se devem celebrar m. 6528a; só pode celebrar-se m. com pão,
vinho e água 6525a; só se diz uma m. cada dia no mesmo altar 5210; um só modo de celebrar a m.
4457a. 5149; um só ordo da m. 5649; utilização da palavra m. 2090. 5061
– m. (trintário gregoriano) 5432; m. de acção de graças 5347; m. de São Pedro de Roma 5305; m. de
vários mártires (Veronense) 5381; m. do domingo para todos 5669; m. dos apóstolos Pedro e Paulo
(Veronense) 5379; m. dos catecúmenos 6599c; m. dos fiéis 6599c; m. em honra dos santos 5068;
m. na ordenação de um presbítero 5331; m. nas quintas-feiras da Quaresma 5556; m. no sentido
de despedida 1655-1690. 5491. 6599c; m. no sentido de Eucaristia 1663. 1667. 1668. 1669. 1684.
1685; m. para o fim da vida 5348; m. paroquial nos domingos 6634; m. pelo Rei 5333; m. pelos
atribulados 5337. 5338. 5339; m. pelos defuntos 5055; m. pelos defuntos 5349. 5350. 5351; m. pelos
doentes 5345. 5346; m. pelos penitentes 5341. 5342; m. pelos que vão de caminho 5340; m. por um
energúmeno 5344; m. por um enfermo 5343; m. por uma intenção 5334; m. por vários 5335; m. que
o sacerdote diz por si mesmo 5332; m. varia segundo as Igrejas 5029a
– m. na Quinta-Feira da Ceia do Senhor: ministros tomam as vestes 6264; procissão de entrada 6265;
antífona de entrada 6266; bênção do óleo apresentado pelos fiéis 6267; bênção do óleo dos enfermos
6269; conclusão do cânone 6268. 6270; fracção 6271; comunhão do bispo 6272; traz-se o óleo e
o bálsamo 6273. 6274; sopro 6275; bênção de um dos óleos 6276; retira-se a âmbula 6277; outras
âmbulas 6278; bênção 6279; comunhão do clero e do povo 6280; despedia 6281;
– m. omnímoda 5306-5330; ritos iniciais 5307; liturgia da palavra 5308; Laudes 5309; preparação
dos dons 5310; primeira oração 5311; segunda oração 5312; outra oração 5313; nome dos oferentes
5314; depois dos nomes 5315; ósculo da paz 5316; oração eucarística 5317-5321; Pai nosso 5322;
intercessões 5323; immixtio 5324; bênção solene 5325; despedida dos que não comungam 5326;
cântico da comunhão 5327; oração depois da comunhão 5328; despedida dos fiéis 5330
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– modo de celebrar a m. em diversas circunstâncias 6176-6211: antífona de entrada 6176; composição
da antífona 6177; nove vezes Kyrie 6178; nos domingo e solenidades Gloria in excelsis 6179; nos
outros dias de semana 6180; saudação e oração do dia 6181; em certos dias escolhem-se os textos
para a antífona de entrada 6182; dias em que se pode celebrar missa pelos defuntos 6183; missa e
ofício nos domingos 6184. 6185; hora dos funerais no domingo 6186. 6187; liturgia da Palavra 6188;
preparação das oblações em «torres» ou na patena 6188; preparação da procissão com as «torres»
elevadas e o cálice 6189; antífona Laudate 6190; a procissão entra na igreja com as «torres» e vai até
ao altar 6191; repete-se a antífona 6192; purificação das mãos 6193; antífona cantada pela terceira
vez 6194; entrega das «torres» 6195; recepção das «torres» e deposição da oblação no altar 6196;
as «torres» regressam vazias à sacristia 6197; entrega do cálice 6198; deposição do cálice no altar
e santo do sonum 6199; missa no mosteiro 6200; acólito segura a patena 6201; colocação da patena
no altar 6202; rito da paz 6203; fracção e Cordeiro de Deus 6204; comunhão do clero e do povo
6205. 6206; antífona da comunhão 6206; o que se omite na Quaresma 6207; o que se canta no tempo
pascal 6208; o que se canta nalgumas solenidades 6209; exortação a manter esta forma de celebrar
6210; quem assim não fizer oferece incorrectamente 6211
– Modo de celebrar a missa nos mosteiros 6212-6259: sacerdotes e diáconos tomam as vestes 6213;
antífona de entrada 6214; ordenamento da procissão de entrada 6215; círios e turíbulo 6216; presidente e diáconos 6217; outros diáconos e subdiáconos 6218; ao chegarem ao altar 6219; paz 6220;
prostração 6221; beijam o Evangelho 6222; posição de cada um 6223; Kyrie, Gloria in excelsis 6224;
saudação 6225; oração do dia 6226; todos se sentam 6227; leitor lê o Apóstolo 6228; levantam-se os
subdiáconos 6229; salmo responsorial e Aleluia 6230; preparação do diácono e leitura do Evangelho
6231; saudação 6232; purificação das mãos e vestição do altar 6233; recolha das oblações 6234;
recolha do vinho 6235; nova purificação das mãos 6236; quando as oblações vêm da sacristia ao
canto do offerturia 6237; recepção das oblações e colocação no altar 6238; oferta do vinho 6239;
cada um na sua ordem 6240; primeira forma conhecida do Orate 6241; secreta 6242; saudação inicial
e prefácio 6243; Santo 6244; começa o cânone em voz baixa 6245; todos inclinados 6246. 6250;
inclinação da cabeça 6247; subdiácono e patena 6248; doxologia 6249; Oração dominical 6251;
immixtio 6252; rito da paz 6253; fracção 6254; comunhão dos clérigos 6255; anúncio das festas na
semana 6256; comunhão do povo, antífona da comunhão e oração 6257; despedida 6258; regresso
à sacristia 6259
MISSAL

– «M. de Bóbbio» 5722-5724; «M. Gótico» 5725-5728
– estrutura do M. de Bóbbio 5722-5722c; missa romana quotidiana e seus ritos 5722; leituras do Advento
5722a; leituras quotidianas 5722b; leituras dominicais 5722c; estrutura do M. Gótico 5725-5725a;
ordo missae 5725; elementos de cada formulário 5725a
– ordo do baptismo do M. de Bóbbio 5723-5724; bênção da fonte baptismal e exorcismo 5723; renúncias baptismais 5723a; profissão de fé baptismal 5723b; fórmula baptismal e ritos explicativos
5724; ordo do baptismo do M. Gótico 5726
– alguns elementos da Eucaristia do M. Gótico 5727-5728; immolatio 5727; post Sanctus 5727a; posto
mysterium 5728
MISTÉRIO, MISTÉRIOS

– «Os M.» 2033-2041
– a inteligência dos m 1443b; acção dos m. em nós 4201; baptismo e Eucaristia são m. 1321; catequese sobre os m. 2033; celebração e m. 1101. 1482. 1665. 3198. 4323; como devem ser terríveis
os tormentos dos que trazem em seu coração o espinho da inimizade e se atrevem a aproximar-se
dos santos m. 4552b; comunhão dos m. 2642. 2650; convém que os ministros dos m. divinos sejam
perfeitamente continentes 2249a; entrega dos m. aos Apóstolos 2866; estar na igreja até ao fim dos
m. 4906; estrutura do m. pascal 538; festas dos m. 583; exortação a não participar dos divinos m
negligentemente e como que obrigados pela festa do Natal 2585b; força dos m. contra o pecado
2791; gestos de veneração diante dos santos m. 2612c; guardar os m. 1912; luz dos m. 2033; milagres
dos mártires Ciro e João, todos relacionados com os santos m. 5523c. 5523d. 5523e. 5523f. 5523g;
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não olhes para os divinos m. como se fossem simples pão ou vinho 2589f; o livro de Isaías abrange
todos os m. do Senhor 2737a; o que devemos fazer dos m. 4458j; o que é o m. pascal 441; o que
era visível no nosso Redentor passou para os m. 4340; olhar para os m. de Deus a partir das alturas
da palavra do Senhor 1987b; o sacrifício do Novo Testamento é um grande m. 3489a; oração pelo
império dentro dos m. 4104; os m. eram reservados aos iniciados 2666a; os que se reconciliam com
o seu próximo antes de receber os santos m. 4552c; ouvintes e m. 921. 1717; ouvir e entender os m.
2640; participação nos m. 1583. 2589e; penitência e sagrados m. 2055; presença de Cristo nos m.
2037; recebeis o vosso m. 4016; receber santamente os m. 3881; riqueza dos m. 2041; sacrifício que
é um m. 3489; salvação e eternos m. 2079; santificação nos m. 2753; santos m. e vida moral 4112;
transmissão das verdades nos m. 1515. 1515a; tremendos m. e acção de graças 2618; tremendos são
os m. da Igreja 2628b; utilização indevida da palavra m. 4086a
– m. celebrado e acontecimento histórico 3451; m. celebrado ao cear, não era ceia, mas remédio
espiritual 1696a; m. da comunhão 4240; m. da Eucaristia 2619; m. da Páscoa e m. diário é sempre
um só 2651; m. de Cristo 431. 1927; m. do altar e do maná 3287; m. do baptismo 1864; m. do Novo
Testamento 1307; m. do Pai e do Filho e do Espírito Santo 2948; m. do primeiro dia da semana 1504;
m. dos hereges 1476; m. dos judeus e m. cristãos 2012; m. e jejum 2615; m. e silêncio 2594. 2595;
m. e voz de Cristo 4230; m. na Sagrada Escritura 4013; m. no sentido de secreto 5491; m. que não
constam das Escrituras 1515. 1515a; m. sagrados e espirituais 1895. 1915; grandes e admiráveis são
aqueles m. 1324c
MÍSTICA, MÍSTICO

– acção de graças m. 1569; aí tens as delícias deste variado convite para a ceia m. 2669b; composições poéticas em honra da m. e divina Ceia de Cristo 5523h; correr juntos à ceia m. 2669a; deixar o
sacrifício m. e voltar ao sacrifício legal que se faz pela imolação de touros e cabritos 5490a; efeitos
m. do baptismo 1853
MISTURA

– m. da água e do vinho 564. 1100. 1102; m. da bebida e do Verbo chama-se Eucaristia 564; m. dos
bons e dos maus na Igreja 3064. 3080
MISTURAR

– não m. o sagrado e o profano 2614
MITRA

– a m. é um barrete frígio, para proteger a cabeça, e um ornamento da cabeça das virgens consagradas
5495 iniciação dos fiéis de M. 672; mistérios de M. 627; mistérios de M. e falsa eucaristia 396
– o que é a m. 5495
MOBILIÁRIO

– mau uso do m. da igreja, nomeadamente o véu e os vasos, e o que se deve fazer ao prevaricador
4180m
MODA

– enfeites da m. feminina 676-680; Cristo nosso Senhor afirmou ser a verdade, não a m. cultural 709
MOISÉS

– visão de M. no Sinai 150; o que Deus disse a M. no Sinai 150; M. e a escolha do seu sucessor 892;
M. e a saída do Egipto 150a. 1839. 1840; M. e prodígios no Egipto 2041; M. e punição de pecados
pequenos 1971; M. mandou escrever o que Deus lhe ordenou 177; pessoas que não são como M.
908; M. não ignorou o dia da Paixão de Cristo 508a; o que Deus prescreveu a M. e a Aarão sobre a
celebração da Páscoa 1324a. 1324b
MONGE, MONGES

– celas dos m. do Egipto 4189; como se faz um m. 4589; compreensão dos salmos pelo m. 4137; diferenças entre a vida dos m. e a nossa 2653; diz-se que o m. é um altar de Deus 4087; donde nasceu o
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nome de m. 3221; espécies de m. 4976; finalidade e perfeição do m. 4137; importância da discrição
no m. 4135; início duma comunidade de m. 4075; instituição de um m. 4589; oração e trabalho do
m. egípcio 4127; penitências habituais dos m. 4134; princípios de vida dos m. 4975. 4977; pureza de
coração do m. 4138; tomada de hábito dos m. 4133; vida de oração do m. 1532. 2624. 2625. 2653;
vida dos m. nos mosteiros 3187. 5005
– m. e tempo 5523; m. de toda a parte 1693; m. de vida admirável 4460; m. e Anástasis 1659. 1660.
1662; m. e comunhão frequente 4502; m. e cozinha 4991; m. e Eucaristia guardada em casa 1523;
m. e excomunhão 4996; m. e horários 4995; m. e hóspedes 5001; m. e jejum 5175; m. e leitor 4992;
m. e momentos de oração 5011; m. e noviços 5002; m. e oração 4139. 4140. 4142; m. e oratório
4997; m. e penitência pública 4502; m. e refeições 4993; m. e salmos 4143; m. e silêncio 4994; m.
e trabalho manual 4999; m. falsos 3222; m. martirizados 3455; m. nas vigílias de Jerusalém 1656;
m. ordenado presbítero 2781; m. ordenados clérigos 4543; m. que não conhecem o mosteiro 4158
– m. judeus: encontra-se em muitos lugares do mundo 149; mas é no Egipto que eles são em maior
número 149; lugar que lhes é perfeitamente adequado 149; como são os oratórios e mosteiros 149;
horário diário do m. 149; escritos dos fundadores dos m. 149; o que fazem os m. durante seis dias da
semana 149a; o que fazem no sétimo dia 149a; lugar sagrados comum dos monges 149a; continência
e alimentação dos monges 149a; o amor pelo estudo 149a; reúnem-se todas as sete semanas 149b;
o que fazem 149b; como estão à mesa a comer 149b; as mulheres monjas são virgens 149b; não
têm escravos 149c; entre eles todos são livres 149c; o sentido simbólico das explicações da Sagrada
Escritura 149c; como celebram a Páscoa 149d; a importância da música e do canto 149d; os coros
de homens e mulheres 149d; danças e comida na Páscoa 149d; donde vêm estes costumes 149d;
coros polifónicos 149d; verdadeira sinfonia musical 149d; os monges chama-se terapeutas 149d; a
que se dedicam 149d
MÓNICA

– dava à luz espiritualmente o filho 2984; deixa de trazer oferendas junto dos túmulos 2989; diligências
em relação ao filho 2981; elogio de M. feito por Agostinho 2999. 3000; exulta de alegria perante
a conversão do filho 2994; já previa as tentações do filho 2981; M. e o jejum 3395. 3403; o sinal
da cruz e o condimento do sal dados ao filho 2981; oferta diária levada ao altar 2984. 3004; punha
em Deus todas as esperanças 2981; segue o filho até Milão 2988; serenidade de M. 2988; últimos
diálogos de Agostinho com M. 3001; últimos dias de M. 3002; pede aos filhos que se lembrem dela
diante do altar do Senhor 3002. 3004; morte de M., em Óstia e canto de salmos 2999; oração da paz
por M. juntamente com seu marido 3004
MONITOR

– oração dos pagãos e m. 600
MONJA, MONJAS

– m. indisciplinadas 3188. 3379; violência contra as m. 3456
MONTANHA, MONTANHAS

– as m. de Israel são as páginas da Escritura divina; apascentai-vos nela, se quereis apascentar-vos em
segurança; tudo o que nela encontrais, saboreai-o bem; tudo o que encontrais fora dela, rejeitai-o
3616k
MONUMENTOS

– opulência dos m. e mortos 3709; os cristãos e m. pagãos 616
MORAL

– exposição da m. na catequese de adultos 3022
MORIBUNDOS

– m. e unção, reconciliação e viático 6518; m. e penitência 4100. 4487; m. e reconciliação 4487
– nenhum m. seja privado do viático 2219; rito gnóstico da redenção dos m. 501

1962

Mulher, mulheres

MORRER

– m. com Cristo, para viver com Ele 2080a; m. sem baptismo 2264; nascer e m. num mesmo instante
1852; os cristãos dispõem-se a m. uns pelos outros 605; por que haveria de m. Cristo, senão porque
devia ressuscitar 2081b; uma vez que Deus não podia m., a Sabedoria não podia m., e o que não
pode m não pode ressuscitar, por isso Cristo assumiu um corpo capaz de m. para que esta morte,
própria do corpo, lhe desse ocasião de ressuscitar 2081b
MORTE

– «Sobre a M. de Sátiro» 2077-2083
– a m. de Cristo é só uma e não muitas 2660; a m. foi dada como remédio 2081a; vida boa depois da
m. é a vida boa depois da vitória e depois do combate 2076c; alcançar a vitória pela m. de um só
2076c; cadeias da m. 525; castigo por m. voluntária 2110; contra a pena de m. 3488. 3503; Cristo
julgou que não devia fugir à m., como se fosse inútil, antes, considerou-a como o melhor meio para
nos salvar 2081; imita a m. do Senhor quem renuncia à vida segundo a carne e se liberta daquelas
cadeias de que te fala o Senhor 2076c; m. a seguir ao baptismo 3627; m. corporal e m. eterna 3286;
m. de um pecador antes de perdoado 4403. 4419; m. dos cristãos 750; não devemos chorar a m. que
é causa da salvação universal 2081; não devemos fugir à m. que o Filho de Deus não desprezou nem
evitou 2081; não se envergonhar da m. do Salvador 3854; não te perturbe o nome de m. 2076d; o
último dia desta vida é para cada indivíduo sempre incerto 3557; os justos trazem sempre no seu
corpo e na sua alma a m. de Cristo 2076d; penitência em perigo de morte 4769a; pensar na hora da
m. é bom para fazer penitência 4873; poder salvador da m. de Cristo 2081. 2848; pena de m. 1972;
reconciliação na hora da m. 1075; seja nosso exercício diário o amor da m. 2080c; sem dúvida, a m.
não fazia parte da natureza, mas tornou-se natural 2081a; semelhança da nossa m. com a de Cristo
1855; sentir glória pela m. de Cristo 3854. 3855. 3856; vemos que também a m. pode ser lucro e a
vida ser castigo 2080a; vida que é m. da m. 3923; anulação da lei da m. para aqueles que morrem
em comunhão com Cristo 1457b
MORTO, MORTOS

– convívios pelos m. nos cemitérios 1454. 3358; costumes proibidos com os m. 5212; cristãos e
sacrifício oferecido aos m. 616; estar m. e ressuscitados 3911; falta de respeito pelos túmulos dos
m. 5201. 5215; o que é útil para os m. 3709; o que não é de utilidade para os m. 3709; quem são os
vivos e os m. do Credo 2947
MOSTEIRO, MOSTEIROS

– destruição de m. 3455; m. de clérigos na casa do bispo 4075; m. de homens 2938; m. principal e
reunião nos dias de Páscoa 1335; m. que acolhe gente necessitada 2741; membro do m. que fez
testamento 4077; o que deu origem aos m. 3220; oratório do m. 5000; sacerdotes no m. 5003. 5004;
vida nos m. 3187
MULHER, MULHERES

– a túnica de Cristo adapta-se às m. 1967; baptismo de m. 4748; casamento de uma m. cristã com um
pagão 703-706; desejar ser clérigo para ver m. 2755; diaconisa recebe as m. 1550; familiaridade com
m. 5171; lugar das m. na assembleia 845. 1538; ministérios proibidos às m. 1546; m. e baptismo
4180i; nomes de m. 159; o que as m. devem fazer 684. 688; o que as m. não devem fazer 682. 687;
o que não é permitido às m. e aos homens 2765; o que torna a rapariga uma m. 711. 712; o sacerdote
recebe as oblações das m. 6526; pecados da m. de Hermas 329; proibição de a m. tocar com a mão
na toalha 5222; tomar m. à força 1527; vaidade das m. 676. 677. 686; verdadeiros adornos da m.
2443. 2444
– m. abandonada pelo catecúmeno 2115; m. casadas que se casam com outro 2113. 2114; m. catecúmena que adoece gravemente 2116; m. catecúmenas que abandonam o marido 2115; m. cheias de
fortaleza 1018; m. comungam com um pano nas mãos 4955. 4958. 5221; m. comungam com um véu
na cabeça 1541; m. cristã e homem que abandonou a esposa inocente 2115; m. cristãs são puras 326.
683; m. de vida austera 2938; m. deve comungar com véu 5223; m. diáconos 2256; m. e água 3277;
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m. e homens 1725. 3163. 4884; m. e ressurreição 3915; m. hereges que ensinam e baptizam 639.
673; m. menstruadas 1173. 5489; m. não se devem aproximar do altar 6526; m. nas vigílias 1655;
m. pecadora, símbolo da Igreja 4240; m. penitentes e viático 2266; m. que foram ao sepulcro 428;
m. que não se reúnem no dia do Senhor 849; m. que se fazia passar por profeta 1160; m. roubadas
e emprestadas 605; m. são as últimas a ser baptizadas 795; m. saúdam as m. 1539
MUNDO

– criação do m. 1611. 1748. 2042a; Cristo e o m. 3679; desolação do m. 3660; m. como prisão 611;
quando só existia Deus decidiu criar o m. 825a; como criou Deus o m. 825a
MÚSICA

– Agostinho e a m. dos salmos 3006; hinos e salmos acompanhados com m. 1997
MYRON

– m. ou crisma 2019
NABUTHAE

– invectiva contra os ricos 2045
NARRAÇÃO (DA INSTITUIÇÃO)

– n.i. nas Anáforas e Orações eucarísticas 778. 1406. 1617. 2024. 2275. 2908. 4257. 4554. 4592. 4603.
4613. 4621. 4629. 4639. 4647. 4655. 4662. 4670. 4679. 4686. 4699. 4709. 4722. 4730. 4742. 5320
– n.i. fora das anáforas 4759
NARRATIVA

– adaptação da n. aos ouvintes 3027; qualidades duma n. catequética 3017
NARSAI

– N. de Nísibe: «Homilias Litúrgicas» 4759-4765
NASCER

– estou prestes a n. 264; n. e morrer num mesmo instante 1852
NASCIMENTO

– baptismo e novo n. 391. 1980. 2103; n. das nossas mães e n. da fonte eterna 1454a; duplo n. do
homem 2103; mistério do dia do n. de Jesus Cristo 3743. 3747. 3758. 3759; n. de Jesus Cristo 2023.
3731. 3732. 3740. 3744. 3750. 3753. 3755. 3756; o n. e a morte 1983c
NATAL

– «Dia de N. do Senhor» 2590; aniversário do N. 3723. 3724. 3725. 3726. 3727. 3728. 3729. 3758.
4269; baptismos no N. 2264; cinco dias de preparação para o N. 2585; Cristo e o N. 1962; data do
N. 1555. 1896. 3752; em louvor do N. 3738. 3741; exortação a preparar-se para celebrar bem o N.
2585a; felicidade do N. 4267; há poucos dias celebrámos o N. 3767a; hinos do N. 1504c. 1508. 4244;
missa do dia de N. 5406. 5407. 5407a. 6068-6119; missa na noite de N. 5528; mistério da solenidade
do N. 4272. 4274. 4275. 4284. 4300. 4301; N. de Cristo e n. do sol novo 4271; N. de Cristo e santos
4273; Nosso Senhor Jesus Cristo, nascendo hoje de uma mãe, fez-se nosso Salvador 3599a; o dia de
N. foi feito pelo Senhor 3732. 3743; oitava do N. 6121; orações e preces no N. e outros dias 5563;
origem da palavra N. 1933; preparação para o N. 4946; sermões sobre o N. 3723-3725. 3726-3728.
3729-3731. 3732-3734. 3735-3738. 3739-3742. 3743-3746. 3747-3749. 3750-3752. 3753-3754.
3755-3756. 3757-3758. 3759-3760. 4267-4301; súplicas no N. 4270; três m. do N. 6065. 6066.
6067; veneração do sol no dia de N. 4291. 4292; vigília do N. 6062. 6063. 6064
– N. e alegria 4267. 4294; N. e baptismo 4276; N. e Espírito Santo 4280; N. e fé do Símbolo 4278.
4279. 4288. 4296. 4297; N. é hoje 4299; N. e Igreja 4285. 4286; N. e Maniqueus 4277; N. e Maria
4282. 4284. 4285. 4295. 4297; N. e mistério do Pai e do Filho 4281; N. e paz 4287; N. e redenção
4269; N. e sacramento 3411; N. e Teofania 1962; N. e vida cristã 4283. 4285
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Ninguém

NATIVIDADE

– hino da N. 1504a. 1504c
NATUREZA

– Deus não obriga a nada que seja superior a determinada n. 1987c; quando ressuscitarem para a vida
todos aquele que mereceram ver a face de Deus, então a n. humana terá alcançado a verdadeira e
plena redenção 2099d
NAVIO, NAVIOS

– bispo é o capitão de um n. 1537; igreja e n. 1536.1538
NECESSITADOS

– assistência aos n. 397. 1020
NEÓFITO, NEÓFITOS

– «Odes de Salomão»: hino dos n. 435
– bispo e n. 831; catequese dos n. 1453. 1454. 1482. 1690. 2748; comportamento dos n. 2502. 2503.
2404. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2515. 2536. 2748; comunhão dos n. 728;
explicação da Eucaristia aos n. 3881. 3890. 3891-3893; falange dos n. e altar 2040; hereges e n.
607; louvor dos n. 5644; nomes dados aos n. 3597; o que aconteceu aos n. 3881; oração dos n. 1590.
2537. 2538. 2539. 2573; Paulo, modelo perfeito do n. 2499. 2500. 2501; primícias de mel e leite
dos n. 2253. 2261; programa da jornada do n. 2547. 2548. 2549. 2550; quem são os n. 2475. 2498.
2531. 2532. 2533. 2534. 2748. 3975. 3986; quem tinham sido os n. 3888. 3889; recomendações aos
n. 1452; regresso dos n. a casa 3971; sermões aos n. 1482. 3597-3598. 3881. 3882-3884. 3885-3887.
3888-3890. 3891-3893. 3975-3987; vestes brancas dos n. 3695; vida dos novos n. 1552. 2748; vida
moral dos n. 3974; vigilância dos n. 2514
– n. abstêm-se do banho 728; n. e alegria da Igreja 2495. 2496. 2497; n. e instrução espiritual 1873;
n. e mesa do Senhor 3885; n. e moedas lançadas para o baptistério 2153; n. e santidade 3695; n. e
vida santa 3978. 5012; n. misturam-se com o povo 3974; n. na vigília pascal 1680; n. ou infantes
3974
NEPOTISMO

– n. dos bispos 2351
NERO

– N. e primeira perseguição contra a Igreja 158-159
NESTÓRIO

– «Anáfora de N.» 4625-4634; erro de N. 4297
NICEIA

– «I Concílio de Niceia» 2207-2226; Constantino e N. 2227; decreto pascal de N. 2227; N. e celibato
dos bispos, presbíteros e diáconos 2209; presença de bispos, presbíteros, diáconos e acólitos em N.
1284
NICETAS

– N. de Remesiana: «Catequese aos Competentes» 2672-2703
NICOLAU

– Nicolau I, Papa: «Cartas» 6602-6609
NILO

– N. de Ancira: «Cartas» 4086-4087a
– os cristãos eram culpados se o N. não subia 606
NINGUÉM

– n. pode dar o que não tem 1130

Novo testamento

1965

NOA

– hora tradicional de oração 549. 770. 817. 1001. 1384. 1483. 1485. 1532. 1647. 1656. 2238. 4128.
4950; orações nas preces de N. 2238; salmos e antífonas da hora de N. 1656. 3015
NOÉ

– N. e baptismo 2035; N. pregou a penitência 160
NOITE, NOITES

– acontecimentos que sucederam de n. 99; as quatro n. 2365; força da n. pascal 1929. 1930; hino à n.
pascal 1311; n. da Vigília de Páscoa 2670; n. do pecado 3877; oração da n. 1002; quando o Senhor
não manda é n. 2001; recordou-lhes aquele santíssima n. 4458i; sinal dado de n. para a reunião dos
monges 1337; tempo da n. e oração 938; uma n. terrível se apoderara da vida 1522a
NOIVA, NOIVAS

– a n. esperava em sua casa o noivo 2567; a n. recebia o anel do noivo 592; as n. eram entregues aos
esposos de noite 2567
NOIVADO

– anel de n. 592
NOIVO, NOIVOS

– bênção dos n. 4482. 5354; o n. dava à noiva o anel de noivado 592; o n. é que se dirigia para casa
da n. 2567
NOME, NOMES

– «santificado seja o vosso n.» 1884. 3634. 3652
– blasfémias contra o n. de Deus 180; confirmação do nosso n. 1861; dar o n. para o baptismo 1521.
1687. 1994. 2001; depois dos n. 5315; em n. do Pai e do Filho e do Espírito Santo 2839; glorificar
o n. de Deus 177. 179. 188. 189. 193; história triste de um velho que tinha o n. de Vincomal 4769b;
honrar o n. de cristão 2450; imposição do n. 733; inscrição do n. 1687. 1713. 1715; mártires e n.
dos lapsi 1034; n. dados por Paulo a Cristo 1984d; n. de Deus 1965a; Pai-Nosso e n. de Deus 645.
989; receber um n. novo 1733; ter o n. de cristão mas proceder como pagão 2939
– n. de Cristo 1922; n. de Deus e criaturas 189; Deus queria que o n. do seu Filho fosse glorificado
entre as nações 510; o n. do Filho é próprio do Pai 510; n. de uma defunta durante a anáfora 4185;
n. do baptismo 1937; n. do Verbo de Deus 909; n. dos que oferecem 5314; n. na Oração eucarística
2713; sem obras cristãs, nada vos aproveitará o n. de cristãos 2589f
NOMEAÇÃO, NOMEAÇÕES

– n. na «Tradição Apostólica» 783-788
NOVACIANO

– coisas más feitas por N. 980; N. diz que a Igreja está nele 1136; N. é condenado num concílio 1256;
N. e distribuição da comunhão 1257; N. não tem Igreja 1128; N. sabia que há um só bispo em cada
Igreja 1257; presbítero e diácono enviados por N. 1068. 1069. 1070
NOVACIANOS

– história do aparecimento dos n. 1256; n. e penitência 2050; n. e perdão dos pecados 2051; n. e
rebaptização 1136
NOVO, NOVA, NOVOS

– falar de maneira n. mas não dizer coisas n. 4153; homem n. 3176. 3177. 3612. 3961; o amor é n. e
eterno 3247; os mais n. na igreja 848; terra da n. criação 316; tudo o que era velho foi substituído
por coisas n. 2641
NOVO TESTAMENTO

– a herança do N.T. 2670b

1966

Nupcial, nupciais

NUBENTES

– bênção dos n. 2271
NUDEZ

– diferença entre a n. do pecado e a n. baptismal 2648; n. baptismal 795. 1850. 2468. 2572
NÚMEROS

– comentário ao livro dos Números 4208a; n. de pessoas que saíram do Egipto 145; n. dos que estarão
no reino 3906
NUPCIAL, NUPCIAIS

– «Actos Apócrifos»: quarto n. 491. 494. 497. 1195
– alianças n. 6603; bênção do quarto n. 5352; bênção n. 4846; os que se aproximam da Eucaristia sem
traje n. 2645; poema n. para um casamento 4090; velatio nuptialis (Veronense) 5396; veste n. é a
caridade 3665. 3666. 3667
NÚPCIAS

– Cristo e a lei das n. 738; dias das n. espirituais 2424; participar nas n. sim, mas nos sacrifícios não
733; segundas n. 700; segundas n. e ministério 2292; uns suprimem as n. outros acumulam-nas 764
– n. cristãs e n. pagãs 2604; n. de Cristo e nascimento do povo cristão 1980; n. e virgindade 2273; n.
eternas da Esposa 2082. 2083; n. míticas do gnóstico Marcos 501
OBEDECER

– mandar e o. 1920
OBJECTO, OBJECTOS

– o. sagrados 3198. 5541. 5542. 5545. 5555. 5561; onde se guardavam os o. sagrados 5549; os o. do
culto são para o culto 4205. 4211; venda ilegítima de o. de culto 5456
– o. de que fala o OR I: água 5788. 5792; agulhas 5796; altar 5791. 5806. 5807. 5809. 5811. 5818. 5827.
5839. 5883; alva de linho 5794; ambão 5816. 5824; âmbula 5771; amito 5794; ânfora 5830. 5833;
baldes de prata 5781; bolsas 5771. 5779. 5861; cadeira do pontífice 5783. 5789; caixa de oferendas
5781; caixas com os Sancta 5808; cálice 5781. 5782. 5827. 5828. 5830. 5839. 5840. 5844. 5849.
5855. 5860. 5867. 5868. 5870. 5871. 5872. 5873. 5874. 5876. 5880; cálice maior 5830; cânulas
5781. 5871; capa 5796; cíngulo 5794; ciriais de ouro 5781; ciriais de prata 5781; círios 5801. 5814.
5819. 5826; círios acesos 5806; corporal 5827; credência 5872; crisma 5771. 5779; cruzes 5886;
dalmática de linho 5794; dalmática maior 5794; dons 5837; Epistolário 5780; estandartes 5886;
estojo do Evangeliário 5825; Evangeliário 5779. 5780. 5790. 5791. 5811. 5819. 5820. 5821. 5824;
Evangeliários maiores 5782; genuflexório 5810; incensário 5786. 5806. 5819. 5821; incenso 5806.
5819; jarra 5868. 5871; jarro com água 5840; jarro do pontífice 5839; jarros 5781. 5830. 5883;
lavandas 5779. 5781; livro do canto 5781. 5817; manípulo 5771. 5797. 5798; manto do pontífice
5792; manustérgio 5879; oblações 5861; oblatas 5850; oferendas 5831. 5832. 5834. 5838. 5842.
5843; oferendas das autoridades 5829; pano de linho 5771. 5779. 5831. 5832; patena 5851. 5852.
5853. 5854. 5857. 5863. 5865. 5866. 5879; patena diária 5781; patena grande 5782; planeta 5790.
5794. 5797. 5807. 5818. 5874; presbitério 5886; sacristia 5789. 5792. 5804. 5885. 5886; sede do
pontífice 5811. 5836. 5858. 5863. 5873. 5878; soldo 5775; turíbulo 5885; vasos de ouro 5781; vasos
de prata 5781; vestes 5789; vestes solenes 5793; véu 5844. 5849; véu de ombros 5851
OBLAÇÃO, OBLAÇÕES

– o. é uma coisa oferecida 5491; depois da o. tem lugar a comunhão 1541; elevação das o. com oração
6087; forma das o. 5143; a Igreja oferece o. 511; mas as o. da Igreja são diferentes de todas as outras
511; o. da Eucaristia em todo o mundo 510. 511; o. da Eucaristia só com água 536; o. da Eucaristia
só com pão e água 536; o. de Cristo é a mesma que cada sacerdote oferece 2655; oferecer ou imolar
a o. 2899; oração da o. 1406. 1424. 1425; preparação da o. eucarística 1539; proibição de participar
na o. 2218; quem não deve ser lembrado na o. 5161. 5162

Oferenda, oferendas

1967

– o. e defuntos 5434. 5757a; o. e Espírito Santo 1111; o. e neófitos 794; o. em memória dos mártires
1027; o. não se deve fazer por pessoas ímpias 5757a; o. no sentido de Eucaristia 2091; o. oferecida
à Trindade 6452; o. sacerdotal 2102; o. só se oferece a Deus 2962; o. sobre o altar 6085. 6086
OBRA, OBRAS

– «O. Perdida» 829
– a quem aproveitam as o. de penitência 3774; bênção pela o. de Deus 1580; deixar-se encher de
encanto pelas o. da providências 5758a; louvar e aceitar todas as o. de Deus 5758a; merecimento
das o. 382. 1000; misericórdia nas o. 990; o que são as o. de Satanás 1842; orações sem o. 999;
realizar boas o. 169. 170; proclama com alegria as o. de Deus, todo o que anuncia pessoalmente os
benefícios recebidos e os que têm experiência própria 2105a; renunciação às o. de Satanás 1842
– o. da oração 1318; o. de Deus e o. dos homens 624; o. divinas que nos dizem respeito 4582; o. e
esmolas 1004-1006; o. perfeita no serviço de Deus 941
OBSERVÂNCIA

– o. dos dias 2592; o. dos meses, das luas novas 2591
OBSERVAR

– o. o domingo 1504; sujeição a coisas fáceis de o. 1971
OCIDENTE

– fundação apostólica das Igrejas do O. 2710; Paulo nos confins do O. 158; voltados para o O. 1839.
1841
OCTÁVIO

– «O.», apologia de Minúcio Félix 445-456; resposta de O. às acusações contra os cristãos 449-456
ODES

– «O. de Salomão» 434-440: cântico da assembleia cristã 439; descrição dos ritos baptismais 434;
hino a Maria 438; hino dominical 437; hino dos baptizados 436; hino dos neófitos 435; hino pascal
440
ÓDIO

– o. dos pagãos contra os cristãos 1231.1239
ODOR

– bom o. da bondade 2009; bom o. da vida eterna 2033
OFENSA, OFENSAS

– «perdoai-nos as nossas o.» 1888. 3656. 3662. 4141. 5717; o. feita ao Senhor 963; suportar as o.
recebidas 990
OFERECER

– enquanto oferecia 2091; não o. se faltar vinho no cálice 1098; o que se deve o. no cálice 1096; oferecemos sempre o mesmo Cristo 2660; oferecer-se a si mesmo 1921; todos oferecemos a oblação
2895. 2896; todos oferecemos o sacrifício 1880
– o. a oblação 3457; o. como o Senhor ofereceu 1101; o. nos altares 1968; o. os dons irrepreensível e
santamente 178; o. sacrifícios a Deus pelo bem-estar do imperador 744; o. só pão e vinho 5680; o.
só vinho ou o. só água 1100; para se poder o. dignamente, são precisas vestes puras e fogo divino
878a
OFERENDA, OFERENDAS

– cântico das o. 3351; destinos das o. dos fiéis 5121. 5166; fazer sempre a o. a Deus Pai 948; não aceitar
as o. dos dissidentes 4491; recolha e apresentação das o. no OR I: 5827-5846; vir à celebração sem
o. 1006. 5197

1968

Oferenda, oferendas

– o. a apresentar 4825. 4829. 4835. 5033; o. apresentadas nos tempos determinados 174; o. às estátuas
dos deuses e dos mortos 616; o. nas «Constituições Apostólicas» 1618; o. de um cego 4511; o. diária
levada ao altar 2984. 3004; o. e defuntos 4770. 5073. 5427; o. e homilia 1958; o. e participação
no Corpo e no Sangue de Cristo 2961; o. e prodígios 5075; o. pelos penitentes que morrem sem
comunhão 4441. 4442. 4489; o. que agradam a Deus 926
OFERENTE, OFERENTES

– oração pelos o. 5336; proclamação do nome dos o. 2740. 5314
OFERTAS

– Deus não precisa das nossas o. 511; divisão das o. dos fiéis 5486
– o. de cada um 5940; o. de Childebert às igrejas 5053a; o. para o templo, o. para os pobres 2622.
4828; o. voluntárias dos fiéis 6442
OFERTÓRIO, OFERTÓRIOS

– o. recebe o seu nome de fertum, bolo sacrificial, é o nome de uma oblação oferecida e sacrificada
no altar pelos pontífices, e diz-se ofertório por causa de fertum 5491; os o. que cantamos em louvor
dos sacrifícios, tiveram início quando as vítimas eram imoladas... Agora também nós, ao som da
trombeta, isto é, levantando as nossas vozes, exultamos com o fervor do nosso cântico 5496a
OFÍCIO, OFÍCIOS

– «O. dos Ministros» 2046-2049
– existem muitos tipos de ofícios, mas o principal é aquele que se realiza nas coisas sagradas e divinas
5491; o. vem da palavra efficere, como se escrevêssemos efficium 5491; o. da semana na liturgia
de Jerusalém 1655-1657; o. da Semana Santa 1672-1680; o. do dia da Epifania 1663; o. sacerdotal
2084; o. sagrados e Gregório de Nazianzo 1966
OFÍCIO DIVINO

– o.d. de Bento de Núrsia 4977-4990; Aleluia no o.d. 4985; maneira de salmodiar 4989; no verão 4980;
nos dias de semana 4983; número de salmos 4979; o.d. de Laudes no domingo 4982; o.d. durante
o dia 4986; o.d. e horário 4995. 4998; o.d. nocturno 4978; ordem dos salmos 4988; salmos 4987;
vigílias nas festas dos Santos 4984; vigílias nos domingos 4981
– o.d. e catecúmenos 4205; o.d. e clérigos 4776; o.d. e sacrifício de louvor 4205; onde se oferece e
quem participa no o.d. 4205
– o.d. de Melânia: composição do seu o.d. 4191; o.d. diário 4184, diurno e nocturno 4190; seu grande
amor ao o.d. 4197
– o.d. em geral 4113-4134; o.d. até à Epifania 6122; o.d. celebrado do mesmo modo 5082; o.d. da
virgens 4962. 4963. 4964; o.d. de Sexta-Feira Santa 6282. 6283. 6284; o.d. do Natal 6120; o.d. dos
monges 4966. 4947. 4968; o.d. durante a semana da Páscoa até às Vésperas do Sábado in albis 63246335; o.d. e hino dos três jovens 5653; o.d. e hinos novos 5179. 5652; o.d. e ordo a seguir 5108.
5176; o.d. na Quinta-Feira da Ceia do Senhor 5300. 6260. 6261. 6262. 6263; o.d. quotidiano do
clero 4559. 4969. 5673; o.d. quotidiano do povo 5096. 5097; um só modo de celebrar o o.d. 4457a.
5146. 5649
– o.d. monacal no Egipto e na Tebaida 4113; brevidade das orações do o.d. 4120; causas da variedade
de práticas do o.d. 4114; divisão dos salmos mais longos do o.d. 4121; elogio do monge egípcio 4127;
meditação pessoal do o.d. na cela 4122; modo de cantar o o.d. 4121; o.d. da tarde e da noite 4115;
o.d. de pé 4126; o.d. e variedade de costumes 4113; o.d. nas sinaxes solenes 4120; o.d., trabalho e
meditação 4124. 4125; oração pessoal e colecta entre os salmos do o.d. 4118; ordenamento do o.d.
4117; posição do corpo no o.d. 3122; qualidade não quantidade no o.d. 4121; trabalho e jaculatórias
4127; um Anjo ensina a cantar os salmos do o.d. 4115-4116; vigílias canónicas e privadas para o
o.d. 4123
– o.d. na Gália 4119. 4127

Óleo, óleos
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– o.d. na Palestina, na Mesopotâmia e em todo o Oriente: aparição da hora de Prima 4130; número de
salmos em cada hora do o.d. 4128; o domingo monástico 4132; ordenamento das várias horas do
o.d. 4130; simbolismo de Tércia, Sexta, Noa, Vésperas 4128, de Laudes 4129; Vigília na noite de
sexta para sábado 4131
– o.d. nas comunidades pacomianas 1354; penitências habituais 4134; tomada de hábito 4133
OFITAS

– o. é uma seita muito obscura 923. 2395. 4462d; os hereges o. adoram uma serpente 4462d
OITAVA

– a que se dedicam os dias da o. pascal 3882; finalidade da o. 6136
– o. da Epifania 1664; o. da Páscoa 1559. 1682. 3043. 3433; o. do Pentecostes 1560
OITAVO

– celebrar o o. dia com uma festa jubilosa 319; no o. dia, não só ressuscitámos na ressurreição de
Cristo, mas fomos também confirmados 2076; no o. dia oferecemos o sacrifício 2076; porquê só no
o. dia 2076; o dia de Páscoa é chamado o. dia 2747; o. dia e Ressurreição 1991
ÓLEO, ÓLEOS

– «Actos Apócrifos»: epiclese do o. da unção 1197. 1208; o. branco 496
– «Hino do Ó.» 1507
– bênção dos o. 795. 1571. 1586. 4972. 5732; consagração do o. 1515. 1515a. 4555. 4586; donde
era tirado o o. para as unções 2620; eficácia do o. do crisma 1859; exorcismo e bênção do o. 5284.
5286; muitos não usam o o. dos enfermos 6554; o. do baptismo e respectiva bênção 4180l; oração
para o o. 1410. 1422; preparação dos o. com perfumes 4586; quem não pode santificar o o. 1130;
quem usava o o. 850. 2719. 5610. 5732; utilização dos santos o. 4586
– o. da misericórdia divina 872; o. da oração 1379; o. do baptismo 2845; o. do crisma e epiclese
1859; o. do exorcismo 1851; o. místico consagrado 1986; o. para as unções 715. 822. 1332. 5610;
o. perfumado 1871
OLHAR

– deslumbrastes a fraqueza do meu o., brilhando intensamente sobre mim, e estremeci de amor e horror.
E descobri que eu estava longe de Vós 1992a
OLHOS

– fonte e pregação abrem os o. 2020; nem tudo é visto pelos o. do corpo 2011; o. com colírio de
Cristo 1005; o. demasiado enegrecidos 1006; o. e invisível 2035; rezar de o. levantados 600. 985;
testemunho de que os o. eram tocados pela Eucaristia 1928; ver com os o. do coração 2020. 2035
ONÉSIMO

– bispo da Igreja de Éfeso 213
OPTATO

– O. de Milevi: «Contra Parmeniano» 1967-1969
ORAÇÃO, ORAÇÕES

– «Actos Apócrifos»: embolismo da O.d. 1207
– o. cósmica 163
– O. dominical: comentário à O.d. 643-662. 981-1003. 1987a. 2025. 3621-3630. 3631-3641. 36423649. 3650-3657; por que dizemos Pai nosso, isto é, daqueles que crêem, daqueles que começaram
a ser filhos 987a; devolução da O.d. daqui a oito dias 3642; efeitos da O.d. 995. 1987a; em segundo
lugar recebestes a O.d. 3621. 3631; introdução à O.d. 5579; momentos da O.d. 1321; na igreja, os
fiéis escutam a O.d. 3648; quem nos ensinou a O.d. 3632. 3642. 3650; razão de dizermos a O.d.
antes da comunhão 3890; recitação da O.d. ao deitar e ao levantar 2676; riqueza e beleza da O.d.
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987; sermão da entrega da O.d. aos competentes 3621-3630. 3631-3641. 3642-3649. 3650-3657; o
que é a O.d. 643. 982. 983. 996; o que nos ensina a O.d. 3657; o. fundamental 650; O.d. baptismo
quotidiano 3811; O.d. diz-se todos os dias 3648. 3656; O.d. em Laudes e Vésperas 5117; O.d. na
missa 5322. 5473. 6099
– o. dos fiéis: atitude de certos cristãos na o.f. 2582; diácono e o.f. 2885. 2886. 4556. 5704; frutos
da o.f. 4102; intenções de o. 352. 1047. 1398. 1540. 1603. 1622. 1649-1650. 1651-1652. 3564.
3569. 4102. 4263. 4556; o.f. antes das outras 2582; quem não pode tomar parte na o.f. 4514. 5119;
uniformidade das o.f. 4102. 4263
– o. em geral: «Carta a Proba, sobre a o.» 3465-3477; «lei da o. é a lei da fé» 4263; «norma da o. é a
norma da fé» 4266; «Tratado Sobre a O.» 938-947; a beleza e o colorido das imagens estimulam a
minha o. 5758; aclamação que conclui a o. 549; atitudes na o. 548. 652. 1318. 1338. 1515. 1515a;
atraso na o. 1339. 1340; conclusão da o. litúrgica 4787. 4796. 4797; dedicar tempo à o. 3468; diversidade nas o. sacramentais 2709; elogio da o. 661-662. 1319. 1321; entregar-se à o. 347. 1727.
2582; escutai a minha o. e que a vossa misericórdia atenda o meu desejo 3007a; fazemos mais o. em
comum do que em privado 2707; fazer o bem é oração 1318a; finalidade da o. 3466. 3470; força da
o. 2642; importância da o. 3564-3571; importância da o. 4236; intenções de o. 256. 352. 327. 507.
395. 413. 605; leitura e o. 954; modelo de o. 652; momentos de o. do monge 5011; na o. anunciamos
a morte de Cristo 2081; o que devemos pedir na o. 985a; o. frequente 2058d; orientação da o. 550.
587. 946. 7019; poder da o. 2584. 2600; reverência na o. 4990; selo da o. 654; ser constante na o.
3011; superioridade da o. litúrgica 2580; tempos de o. 540. 587. 605. 657. 658. 925. 938. 1001.
1002. 1003. 1007. 1320. 1592; testemunho da o. inicial 4105j; todos os homens fazem o. 418; valor
da o. 327. 5439; variar a o. 1532
– o que é a o. 548. 1293. 1318a. 3165. 3492. 3493; o que nas o. está errado não elimina o que está
certo 2973; o teu desejo é a tua o. 3117; o. a Cristo 572; o. a Deus 189-193. 2980; o. activa 938; o.
anafórica de Judá 1206; o. antes da unção 1415; o. aprovadas em concílio 4428. 4430. 4432; o. assídua
2582; o. atenta 1533; o. breves entre os monges do Egipto 4120; o. colecta (oratio) 5693. 6074; o.
com intensidade 3469; o. como o Senhor mandou 201.208; o. comuns dos sacerdotes e do povo 546.
2642. 3519; o. consecratória 4588; o. da bênção final 1405; o. da genuflexão 1405; o. de Constantino
1287; o. de Cristo em nós 3164; o. de domingo 1394. 1515. 1515a; o. de fogo do monge 4141; o.
de homens dignos 418; o. de Nona, mãe de Gregório de Nazianzo 1966; o. de Paulo 136. 938; o. de
preparação para o baptismo 642; o. depois da comunhão 1409. 6117; o. depois da homilia 1395; o.
depois da renunciação 1414; o. depois da unção 1416; o. depois do baptismo 1417; o. depois dos
nomes, no cânone 5928; o. depois dos salmos 1486. 2237; o. diárias 1990; o. do exorcismo 1413; o.
do perdão no rito bizantino 6488; no rito siríaco 6489; no rito arménio 6490; no rito copta ortodoxo
6491. 6492; o. dos Apóstolos e dos mártires por nós 2779; o. dos baptizandos 2473; o. dos mártires
468-473. 1189. 1190; o. dos neófitos 1590; o. dos que foram curados 1203; o. dos soldados 1287;
o. e atenção 5009; o. e comunhão 4779; o. e defuntos 4774; o. e homilia 1958; o. e Paulo 4139; o.
e preces quotidianas (Veronense) 5382; o. e tempo 1532; o. em que todos se prostram por terra e
se levantam 2642; o. em voz alta 1317; o. epiclética 1201; o. feitas por charlatães 2973; o. feitas
por pessoas pouco doutas 2973; o. fervorosa e assídua é o terceiro caminho da penitência 2666; o.
individual e privada 986. 1990; o. mental 1930; o. na penitência tarifada 6692. 6693. 6695; o. não
atendidas 1111; o. no Antigo Testamento 111. 940; o. no Novo Testamento 127; o. no dia do Senhor
5478; o. para a fracção do pão 1407; o. para diversas circunstâncias no Gelasiano antigo 5593.
5599. 5600. 5601; o. pela Igreja 1403; o. pelo bispo e pela comunidade 1404; o. pelo povo 1604;
o. pelos bens da terra 1402; o. pelos defuntos 1423. 1653. 4590; o. pelos doentes 1400; o. pelos
fiéis e pelos catecúmenos 2640; o. prescritas 925; o. proclamada pelo diácono 2885. 2886. 2917;
o. pública e comunitária 217. 986. 2600; o. pura como incenso 3234; o. quotidiana 1647. 1990; o.
quotidianas dos eleitos 2264; o. sacerdotais 4102; o. sálmicas 4118. 4121; o. sem muitas palavras
3622; o. simples e breves 3469; o. sobre a água 1410. 1422. 2013; o. sobre as oblatas 5693. (em voz
baixa) 5912. 5914. 6089; o. sobre o óleo 1410. 1418. 1422; o. sobre o povo (Veronense) 5383; o.
sobre os catecúmenos 1396; o. sobre os dípticos, no cânone 5928; o. universal 1603. 1622. 4556; o.
uns pelos outros 2779; o. de súplica a Deus 1507t; o. a Cristo na Cruz 1507u; o. para a vida futura
1507v;
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– o. hebraicas: contra os apóstatas 36; da inteligência 28; da redenção 31; do arrependimento 29; do
perdão 30; o. por excelência 39; para a reunião dos dispersos 34, para pedir a cura 32; pela justiça
35; pelos bons anos 33; pelos prosélitos 37; por Jerusalém 38
ORAÇÃO EUCARÍSTICA

– «Actos Apócrifos»: O.e. 482. 1208
– apologia antes da O.e. 6510; assembleias que abandonavam a igreja durante a O.e. 2580; como é
escutada a O.e. 1541; formulação da O.e. 395. 783. 875. 998; incompreensão da grandeza da O.e.
2580; nomes da O.e. 395. 1482
– O.e. aprovadas em concílio 4428; O.e. dita só mentalmente 1930; O.e. e pecadores 839; O.e. no OR
I: 5847-5852; O.e. ou oração mística 3309; O.e. varia segundo as Igrejas 5029a
– O.e. Arménia 4739-4747; O.e. da «Tradição Apostólica» 778. 4591; O.e. das «Constituições
Apostólicas» 1608-1621. 4635; O.e. de Ambrósio de Milão 2024. 2025. 2036. 4592; O.e. de Der
Baliseh 2275. 4695; O.e. de Hipólito de Roma 4591; O.e. de Nestório 4625-4634; O.e. de Nossa
Senhora (etíope) 4736-4737; O.e. de Nosso Senhor (etíope) 4554. 4735; O.e. de Roma (Cânone
Romano) 4596-4608. 5020. 5023; O.e. de São Basílio de Cesareia (copta) 4696-4703; O.e. de São
Basílio de Cesareia (grega) 4658-4666; O.e. de São Cirilo (copta alexandrina) 4716-4726; O.e. de
São Cirilo de Jerusalém (grega) 1876-1881. 4691-4694; O.e. de São Gregório (copta) 4727-4734;
O.e. de São João Crisóstomo 4644-4651; O.e. de São Marcos (grega alexandrina) 4704-4714; O.e.
de São Pedro ou Sharar 4676-4682; O.e. de Teodoro 4618-4624; O.e. de Teodoro de Mopsuéstia
2902-2912. 4652-4657; O.e. de Tiago (grega) 4683-4690; O.e. de Tiago (síria) 4667-4674; O.e. do
«Eucológio de Serapião» 1406. 4715; O.e. do «Testamento do Senhor ou Testamentum Domini» 4554.
4675; O.e. do Pseudo-Epifânio 4256-4258. 4738; O.e. do Rito Celta 4595; O.e. do Rito Galicano
4593; O.e. do Rito Hispânico 4594. 5317-5321; O.e. dos Apóstolos Addai e Mari 4609-4617; O.e.
dos Doze Apóstolos 4636-4643
ORAÇÕES SOLENES

– O.S. de Sexta-Feira Santa 5585a
ORADOR, ORADORES

– formação do o. cristão 3347; objectivos do discurso do o. em geral 3346; objectivos do discurso do
o. cristão 3346. 3347; vida do o. cristão e efeitos da pregação 3348b
ORAR

– «maneira de o. determina a maneira de crer» 4266; aprender a o. 5639; como o. 605. 3465. 3467.
3473; despedida dos que não podem o. 2644; não basta pregar, é preciso o. 3566; porquê o. se Deus
sabe tudo 3622; quando se ora, que todos orem 2696
– o. a Cristo 262; o. a Deus 182; o. antes de comer 658; o. antes de despedir um hóspede 659; o. antes
de receber um hóspede 659; o. antes de tomar banho 658; o. ao afastar-se o sol 1001; o. ao terminar
o dia 1002; o. com intensidade e frequência 1988a; o. com palavras ordenadas, tranquilas e discretas
984; o. como Deus quer 3196; o. como o Senhor ensinou 982; o. de joelhos ou prostrando-se 656;
o. de noite 3203; o. de todo o coração 2623; o. durante toda a vida 549; o. é arrancar o corpo à terra
549; o. e trabalhar 1532. 4124. 4125; o. em espírito e oferecer o sacrifício da nossa oração 661; o.
em público 657; o. em que momentos e lugares 657. 811. 817. 6530; o. logo de manhã 1002. 6530;
o. muito como Cristo orava 997; o. na morada interior 1988a; o. no deserto 1474; o. no templo de
Deus 3217; o. num edifício em construção 1474; o. pelos inimigos 3630; o. por todos 419. 645. 986.
4905; o. principalmente pelo povo de Deus 1988a; o. sem cessar 220. 930. 938. 3117. 3118; o. sem
pronunciar palavras 550; o. três vezes por dia 2605; o. voltado para o Oriente 845;
ORÁRION

– o. de linho sobre a cabeça do eleito 2843; o. dos diáconos 2878. 5154
ORATE

– aparecimento do o. 5911. 5949. 6563
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ORATÓRIO

– finalidade do o. 3011
ORDEM, ORDENS

– a distinção entre a o. e o povo 738; cursus das o. 5058. 5165. 5538. 5562; deposição das o. 3379;
deve observar-se a o. dos salmos e das horas 2775; expulsão das o. 5089; graus da o. da Igreja
romana 6381-6436; manutenção nas o. 5476; mistério da consagração das o. sagradas 4587; nós
não nos arrogamos um poder, embora obedeçamos a uma o. 2069h; observar entre as o. os tempos
determinados 2721. 2722. 2723; quem deve ser admitido às o. 2721; quem deve ser rejeitado das o.
2721; ritual das o. 5594; viver segundo a sua o. 886
– o. assinalada a cada um 175; o. da formação dos competentes 3621. 3631; o. dos catecúmenos
4564; o. dos penitentes 4455g; o. na assembleia 1538; o. no Novo Testamento 135; o. sacerdotal e
casamento 738
ORDENAÇÃO, ORDENAÇÕES

– «Sermões Sobre a O.» 4375-4389
– aniversário da o. episcopal 4376. 4378. 4379. 4382. 4385. 4388. 5394; anulação das prerrogativas
das o. 1133; anulação de o. legítimas 1122. 2216; bênçãos para as o. 5595; coisas comuns às o.
4588; condições para a o. 4777. 4809. 5087. 5088. 5098. 5099. 5127. 5142. 5466. 5594; datas das
o. 5719. 6060. 6061. 6139; deposição das o. e sacramento da ordem 2963; dias de o. de presbíteros
e diáconos 4390. 4391. 4394. 4544. 4545. 5024. 5025; dias de o. dos bispos 4390; falsas o. de bispos
4415. 4434; instrumentos a entregar nas o. 5659; não ungir as mãos dos presbíteros e diáconos 6602;
número de bispos na o. de um bispo 2272; proibição de o. absolutas 4448. 6521; proibição de o.
por dinheiro 6521; proibição de repetir uma o. 5467; rito das o. na Igreja romana 6336-6380. 6672.
6674; ritual das o. 1122; segunda o. 2343; unção do bispo na o. 6641
– o orárion na o. 5682; o. com impedimentos 2262; o. contra a vontade do candidato 3459. 3460.
3461. 3462; o. de Agostinho de Cantuária 5485; o. de bispos, presbíteros e diáconos (Veronense)
5393; o. de clérigos 1061
– ritual de várias o.: o. de presbíteros nas paróquias 5658; o. de um clérigo 5288; o. do abade 5006.
5296; o. do arquidiácono 5293; o. do arquipresbítero 5295; o. do bispo 776-777. 1171. 1421. 4587.
4588; o. do diácono 4587. 4588. 5292; o. do sacristão 5289; o. do subdiácono 5291; o. dos diáconos
782. 1419. 1629; o. dos hereges 607. 673; o. dos presbíteros 781. 1420. 1628. 2781. 4587. 4588. 5294;
o. dos que guardam ou transcrevem os livros 5290; o. e imposição das mãos 2739; o. e instituição
1062; o. e simonia 4446; o. e título 4448; o. episcopal de Leão Magno 4375; o. feitas por bispos
falsos 4415; o. forçadas 5447; o. ilícitas 1212; o. irregular 2256; o. nas «Constituições Apostólicas»
1594-1597. 1628-1640; o. no «Eucológio de Serapião» 1419-1421; o. pagas 5180. 5183. 5686. 6479;
o. sacerdotais 1121; o. sob pressão 4092
– ritual das o. na Igreja de Roma: o. de acólito 6336. 6337; o. de subdiácono 6338; o. até ao ofício de
subdiácono 6383; o. de diácono 6339-6345; o. de presbítero 6346-6348; de diáconos e presbíteros na
Igreja de Roma 6384; cortejo para Santa Maria Maior na quarta-feira 6385; missa para o anúncio das
o. 6386; colecta e leituras 6387; saudação 6388; anúncio dos nomes 6389; se não aparecer nenhum
opositor 6390; candidatos sobem para junto do altar 6391; convocação para sexta-feira 6392; o. em
São Pedro no sábado 6393; início da missa 6394; liturgia da Palavra 6395; chamamento feito pelo
Papa e entrega das vestes aos candidatos 6396; prostração e ladainha 6397, imposição das mãos
6398; imposição dos orárion 6399; planeta 6400; retiram-se os que vão ficar diáconos e são ordenados os presbíteros 6401; um novo diácono lê o Evangelho 6402; cada presbítero recebe pão para
comungar durante oito dias 6403; as regiões preparam-se para receber o respectivo presbítero 6404;
cada presbítero recebe do Papa as vestes, os vasos e outras coisas 6405; cada presbítero monta num
cavalo branco e o povo aclama-o 6406; as mulheres acompanham as diaconisas e presbíteras 6407;
cidade toda enfeitada e jantar em cada título 6408.
– ritual (1º) da o. de um bispo na Igreja de Roma: processo da eleição 6349; o eleito é trazido ao
Papa 6350; o Papa manda que ele seja interrogado 6351; juramento do eleito 6352; ida até junto do
túmulo de Pedro 6353; anúncio do resultado ao Papa 5354; vestição do Papa, dos bispos e presbíteros
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6355; entrada do povo 6356; diálogo do Papa com o povo sobre a pessoa do eleito 6357; leitura
do decreto 6358; entrada e prostração do eleito 6359. 6360; oração 6361; diálogo do Papa com o
eleito 6362. 6363; leitura da petição 6364; aceitação pelo Papa e anúncio do dia da o. 6365; ósculo
ao eleito 6366; reunião do Papa, dos bispos, dos presbíteros e dos clérigos no domingo 6367; ritos
iniciais da missa 6368. 6369. 6370; leitura e salmo 6371. 6372; entrada do candidato e anúncio solene feito pelo Papa 6373; prostração e ladainha 6374; o. do eleito 6375; paz dada por todos 6376;
o novo bispo senta-se à frente dos outros 6377; Evangelho 6378; à comunhão o novo bispo recebe
a formata e pão consagrado para quarenta dias 6379; comunhão do povo 6380; ritual (2º) da o. de
bispos na Igreja de Roma 6409; a o. tem lugar no oratório de São Martinho 6410; início da missa
6411; o eleito recebe todas as vestes 6412; Evangelho 6413; o eleito é chamado 6414; leitura do
breve da eleição 6415; ladainha 6416; imposição das mãos e oração 6417; paz ao novo bispo 6418;
o Papa dá a comunhão ao povo 6419
– ritual da o. do sumo pontífice 6420; cortejo para São Pedro 6421; vestem-lhe as vestes pontifícias
6422; prostra-se em oração 6423; Evangelho sobre a cabeça 6424; oração e consagração 6425;
pálio 6426; é levado à sede 6427; entoa Gloria in excelsis 6428; oração e louvores 6429; celebra a
missa e dá a comunhão a todos 6430; cortejo com o Papa 6431; entra na sacristia e senta-se na sede
apostólica 6432; sai da sacristia até ao fundo dos degraus de São Pedro 6433; cantam-lhe os louvores
6434; recebe o regnum 6435; monta a cavalo e segue pelas praças de Roma 6436
ORDENAR

– não o. 2963. 2231. 2233. 5083; poder de o. 1477
ORDINES ROMANI

– «OR I» 5761-5886; «OR II» 5887-5891; «OR III» 5892-5893; «OR IV» 5894-5908; «OR V» 59095913; «OR VII» 5914-5932; «OR IX» 5933-5941; «OR X» 5942-5950; «OR XI» 5951-6055; «OR
XV» 6056-6211; «OR XVII» 6212-6259; «OR XXX B» 6260-6335; «OR XXXIV» 6336-6380;
«OR XXXV» 6380a-6380f; «OR XXXVI» 6381-6436; «OR XLIX» 6436a-6436g
ÓRFÃ, ÓRFÃS,

– adopção de raparigas o. 851; assistência às o. 397; bispos e raparigas o. 852. 3582. 3583. 3584;
famílias das o. 3582. 3583; o. e desejo de ser monja 3583
ÓRFÃO, ÓRFÃOS

– adopção de rapazes o. 851; bispos e rapazes o. 852
ORGANIZAÇÃO

– o. eclesiástica 1594. 1595
ÓRGÃOS, ÓRGÃOS

– o que é o o. 3142
ORIENTAL, ORIENTAIS

– fé comum dos o. e ocidentais 710; sacramentos baptismais dos o. e ocidentais 710
ORIENTAR

– não deixeis que os irmãos mais velhos mas ignorantes orientem uma assembleia 4180o
ORIENTE

– dia do nascimento e O. 550; igreja voltada para o O. 1536; olhar sempre para o O. 882; oração
voltados para o O. 587. 845. 1515. 1515a. 1539; profissão de fé voltados para o O. 1846. 2034
ORÍGENES

– Cartas: «Carta a Gregório» 949c; Comentários: «à Carta aos Romanos» 916-918; «ao Cântico dos
Cânticos» 903; «ao Evangelho de São João» 913-915; «aos Salmos» 904-905; «sobre São Mateus»
907-909; Homilias: «sobre Jeremias» 906; «sobre Josué» 895-900; «sobre o Cântico dos Cânticos»
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902a; «sobre o Êxodo» 867a-869; «sobre o Génesis» 860-867; «sobre o Levítico» 870-885; «sobre
o Primeiro Livro dos Reis» 902; «sobre os Juízes» 901-901a; «sobre os Números» 886-894; «sobre
São Lucas» 910-912a; Tratados: «A Oração» 938-947; «A Páscoa» 937; «Contra Celso» 919-936;
«Disputa com Heráclides» 948-949; «Exortação ao Martírio» 949a-949b
– não me será útil ter tido um pai mártir, se eu não tiver um bom comportamento 867a; O. catequista
de Alexandria 1248; O. comenta uma passagem indicada pelo bispo 902; O. pregador leigo muito
honrado 1253; O. presbítero 1251. 1254
ORTODOXIA

– critérios que garantem a o. 4152
ÓSCULO

– cf. Beijo.
OSTIÁRIO, OSTIÁRIOS

– o. é o mesmo que porteiros 5492; número de o. de Roma 1257; ofício de o. e outros ministros 1715;
ordenação do o. 4478. 5594; prefácio do o. 5595a
OURO

– Cristo é o. provado 1005; quando se vem às pregações não se deve trazer o. 2583
OUTONO

– festa do O. 148c; vinho do O. é símbolo da Eucaristia 1456
OUVIDO, OUVIDOS

– a palavra de Deus é o alimento do o. 3012; abertura dos o. 2009. 2033; prazeres do o. 3006; unção
dos o. com crisma 1860. 5617
OUVINTE, OUVINTES

– acolhimento do o. 920; disposições do o. da catequese 3020; ensino do o. 920; perigo de fastio pela
atitude do o. 3026; postura do corpo do o. para aprender melhor 3026; primeiro baptismo do o. 691;
progresso do o. 920; tipos diversos de o. da catequese 3027; últimas exortações a um o. 3039
– o. diferentes 3953; o. e pecado 691; o. em perigo de morte 1040; o. estão de pé 4075
OUVIR

– o. e compreender 3240
OVELHA, OVELHAS

– as o. do bom Pastor encontram pastagem 5417c
PACIANO

– P. de Barcelona: «Cartas» 1982-1983a; «Exortação à Penitência» 1970-1978; «Sermão sobre o
Baptismo» 1979-1981
PACIÊNCIA

– modalidades da p. 2069. 2069a. 2069b. 2069c. 2069g. 2069h; não abusemos da p. de Deus 3618b
PACOMIANAS (COMUNIDADES)

– ofício divino nas c.p.1354
PACÓMIO

– «Regra» 1333-1353
PACTO

– diferença entre contrato e p. 2648
PADRE, PADRES

– quem são os Santos P. 4156

Paixão
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PADRINHO, PADRINHOS

– p. e afilhados 640. 4569; p. e bebé 1314; p. e catequese 1688. 4590; p. e crianças 1378. 4825. 6131;
responsabilidade dos p. 2459. 2460. 5625; respostas dos p. das crianças 3254. 5625
PAENITENTIALEM

– cada presbítero devia conhecer e servir-se com desenvoltura do p. 6522b. 6523. 6524
PAGÃ, PAGÃS

– práticas p. dos cristãos 4835. 4864. 4867. 4868. 4869. 4944. 4949. 5178
PAGANISMO

– cristãos e p. 4835; o que foi o p. 1979
PAGÃO, PAGÃOS

– anfiteatro p. 621. 622; baptismo p. e baptismo cristão 627; comportamento dos p. 220. 1216; costumes
p. agradam aos demónios 3763; deixar blasfemar os p. 3661; fidelidade dos p. à sua religião 732;
jovens p. e relações sexuais 853; mistérios celebrados diante dos p. 1476; p. que se converte 839.
841; participar nos ramos da sorte dos p. 3762; reunir-se de entre os p. 3762; tagarelice dos p. 451;
vestes dos p. 1393; violência dos p. 1229
– p. e cristãos 445-448. 400. 587. 705. 1230. 1240; p. e Deus verdadeiro 596; p. e deuses de madeira
452; p. e fé cristã na ressurreição 4590; p. e filhos recém-nascidos 593; p. e ódio mútuo 453; p. e
religião verdadeira 596. 599
PAI, PAIS

– ninguém pode conhecer o P. sem que o Filho o revele 508; foi para isto que o P. revelou o Filho 508;
quem desde o princípio nos dá a conhecer o P. é o Filho 511a; convinha que o Pai triunfasse desse
modo sobre o tirano que nos subjugava 1961a; devemos conhecer o P. como Ele quer ser conhecido
825a; adorar o P. 1437c; o nosso acesso à unidade do P. 1437h; até que ponto esta unidade é natural em nós 1437i; amor do P. 1471; a vida verdadeira é o P. 1835f; catequese sobre Deus P. 2793.
2794; invocar o P. 644. 988. 1801; Jesus recebeu do P. honra digna de veneração, e é adorado como
Deus 1217b; louvar o P., pelo Filho, no Espírito Santo 947; mistério do P. no Símbolo 3801. 3804.
3816. 3833; nas preces ninguém dirija a oração senão ao P. 4974y; nome de P. dado aos Apóstolos
432; nomear o P. 644; o P. e o Filho 645. 1799. 1800. 1806; o P. é a fonte da vida 829a; o P. é todo-poderoso 2941; o P. governa todas as coisas 1457d; oração sempre dirigida ao P. 2252; P. e Antigo
Testamento 940; plantação do P. 272; quem é o P. 162. 232. 693; sentido da expressão «direita do
P.» 2946; terminação: «Por quem e com quem a Ti, Deus Pai...» 4234
– fé dos p. e baptismo dos filhos 2954. 2970; o p. de Agostinho não tinha fé 2981; p. de família e noite
da páscoa 71; p. e casamento 853; p. e tradição 1515. 1515a. 1516
PAI-NOSSO

– «Pai nosso que estais nos Céus» 3622. 2623. 3632. 3643. 3651. 5640; ao subir das piscina diz imediatamente: «Pai nosso...» 2649; catequese sobre o P.N. 2803-2807. 4504a. 4504b. 4504c; embolismo
do P.N. 5931; entrega do P.N. e comentário 643- 662. 941-942. 944. 1883-1890. 2423. 3470. 3471.
2622-3620. 3631-3641. 3642-3649. 3650-3657. 5500. 5501; «o pão nosso de cada dia nos dai hoje»
2423a; o que é o P.N. 649; recitação diária do P.N. no ofício 5651; rezar o P.N. de mãos elevadas
652; sequência de palavras no P.N. 2617; toda a nossa vida deveria dizer P.N. 940; todos os que
dizem Pai-Nosso podem ser débeis, mas são nossos irmãos 3110a
– P.N. com doxologia 201. 1568; P.N. e oração de fogo do monge 4141; P.N. e perdão dos pecados
4886; P.N. na celebração eucarística 1883. 5930; P.N. três vezes ao dia 201. 1568
PAIXÃO

– amargura no dia da P. 2099; celebração da P. nas sextas-feiras 1300; data da P. 1900. 1902. 1903;
em louvor da P. do Senhor 5755a; Eucaristia e P. de Cristo 2071; J. e os discípulos na hora da P.
1490b; J. teve medo 1490b; louvor da P. do Senhor 1496-1498; mistério da P. 3851. 4334. 4335; o
que é a P. 3851. 3853; para nos animar a tomar parte na P. de Cristo 2099b; P., crucifixão, descida
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Pambo

da cruz e sepultura de Jesus 428; P. do Senhor e baptismo 633; P. e sacrifícios 1102; P. não forçada
1814a. 1814b; Páscoa não significa P. 937; Páscoa no sentido de P. 654.854; pregação da P. 3850;
quando foi a P. do Senhor 1285. 1297. 1567; sequência da P. de Jesus 1326.1329; sermões sobre a
P. 3850. 3851-3852. 3853-3856; símbolo da P. de Cristo 652; só participa da glória de Cristo aquele
que toma parte na sua P. 2099a; solenidade anual da P. 3851. 3852
– celebração da Paixão em Sexta-Feira Santa 6285; procissão de entrada 6286; leituras e tracto 6287;
leitura da Paixão segundo João 6288; orações solenes 6289; celebração nos títulos 6290; adoração
da Cruz e comunhão 6291
PALÁDIO

– Paládio: «História Lausíaca» 4099
PALAVRA, PALAVRAS

– a força da p. nos sacramentos 4496a; anunciar a p. 197; a p. de Deus cantada e ouvida no canto
tem força para repelir o inimigo 423; a p. de Deus é a árvore da vida 1490; comer a p. do Pai 1460;
diminuem as p. quando cresce o verbo 4029; eficácia da p. 5760; escutar a p. de Deus 4484; explicação da p. pelos presbíteros 512. 3605; força da p. de Deus 1984f; guardar as p. no coração 3139;
importância da p. divina 896. 2578. 3303. 4929; Inácio de Antioquia quer tornar-se p. de Deus 260;
liturgia da p. com suas leituras 397. 1537. 1679. 5814-5826; louvor da p. de Deus 1490; ministros
da p. de Deus 895; o cuidado pelo ministério não deve distrair do conhecimento da p. celeste 2002a;
o que nos diz a p. divina 906; os que foram mensageiros da p. 1217a; ocupar-se da p. de Deus 1932;
orar sem p. rudes 984; ouvir e aceitar a p. 3664; pães da p. sempre frescos 875; Pai da p. viva 864;
p. de vida eterna 2070b; p. são sinais 3343; Paulo e a p. 158; pregação da p. 3007; primeiras p.
àquele a quem vamos falar 3028; receber bem a p. 4930; reconhecer a P. que é Deus 3880; servir a
p. 884. 3007. 5413; servo da p., que eu nunca consinta no descuido deste bem 1925b; significado
aproximado das p. 3211. 3231; toda a p. de Deus é verdadeira e possível 1522b; valor da p. de Deus
3135
– p. adaptadas às circunstâncias 1955; p. celestes 2024; p. daquele que não pode falar 3745; p. de
Cristo e sacramento 869. 891. 2023. 3354. 4929; p. de Deus 639. 884. 1483; p. de Deus e alegria
3121; p. de Deus e pão 885; p. de Deus e pregação dos Apóstolos 176; p. de Deus e problemas da
vida 847; p. de Deus e Profetas 981; p. de Deus e véu da letra 871; p. de Deus na Quaresma 3771.
3774. 3780; p. discretas 990; p. divina 1518. 3701; p. do Cânone Romano citadas por Ambrósio
2024. 2025; p. dos homens e p. de Deus 2942. 3933; p. dos salmos 3102; p. entre hereges 674; P.
fez-se carne 3730; p. humana e louvor do Filho 3735; p. humana e p. de Deus 3733. 3735. 3736;
p. penetrante do Evangelho 1296; p. que não são humanas nem sociais 565; p. que todos entendam
3115; p. sobre o pão e o vinho 1864. 2023; p. verdadeiras e p. elegantes 3024
– p. e bispos 838; p. e catecumenado 2001; p. e chuva 3182; p. e Coríntios 157; p. e Corpo e Sangue
do Verbo 909; p. e Criação 2023. 3865; p. e elemento nos sacramentos 3303. 3888. 3890; p. e
Encarnação 2023; p. e expressões hebraicas no Novo Testamento 137; p. e gestos na concelebração
6555; p. e Gregório de Nazianzo 1966; p. e imersão baptismal 624; p. e luz 3201; p. e obras 2581;
p. e oração 2581; p. e pagãos 839; p. é pão quotidiano 2626. 3655; p. e pecadores arrependidos 840;
p. e rede de pesca 4082; p. e seus servidores 1955
PALESTINA

– «Os Mártires da P.» 1301-1306
PALHA, PALHAS

– grão e p. 3188. 3214a. 3541; ser grão e não p. 3883
PALMA, PALMAS

– os que alcançam a p. da vitória 5011a; que significa bater p. 3131
PAMBO

– Abade P.: «Ditos» 5703
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PANO, PANOS

– p. do seio materno e p. sensíveis 1312; p. que tocam em relíquias 2095
PÃO, PÃES

– «o p. nosso de cada dia» 942. 992. 1887. 3625. 3636. 3644. 3655. 4238; acção de graças sobre o p.
797; apologia ao depor o p. no altar 6507; catequese sobre o p. 5642; chama-se a si mesmo Pão da
vida 2628a; comer o p. 4201. 4217a; consagração do p. 4158; Corpo no p. 1866. 1906; Cristo no p.
2915; deitar primeiro o p. no cálice 6565; efeitos do p. de Cristo 1393; Eucaristia em p. 415. 4016.
5760; falsa santificação do p. 1160; fracção do p. no Novo Testamento 128; Isaías fala do p. que
celebramos 416; Jesus e o p. na última Ceia 510. 1325. 2867. 2868; não é de admirar que nós nos
conheçamos mutuamente, porque vivemos de um só p. 4094a; nem todo o p. é igual 885; o p. da
palavra é Cristo 3685; oração sobre o p. 1422; preparação do p. 6525a; receber o p. na mão 2923;
reconhecer no p. o Senhor 3886; símbolos do p. celestial 4203; simplesmente p. 1844
– p. abençoado 2960; p. comum 1986. 2023; p. consagrado guardado 705. 869. 1986; p. da Eucaristia
4158. 6497; p. da Palavra 885. 909; p. da proposição 1868; p. de Deus que é a Carne de Cristo
265; p. do Céu 1868; p. do sacrifício 5691; p. e água da Eucaristia 536; p. e comunhão 516; p. e
consagração 2023. 2960; p. e epiclese 1859; p. e figura do Corpo 719; p. e olhos da fé 1869; p. e
palavra 3685. 3881; p. e símbolo da nossa fé 427; p. e unidade 4093. 4094. 3372; p. eucarístico 3891.
3892; p. guardado e presença de Cristo 4228; p. lançado no cálice 2914; p. místico 4087a; p. para
a Eucaristia 4775; p. para o dia seguinte 875; p. que é fruto da criação 514. 516; p. que é símbolo
do nosso povo 1126; p. que não é p. 1872; p. que nos faz viver em Cristo 227; p. que se converte
num Corpo sagrado 933; p. quotidiano 3626. 3636; p. redondo 5691; p. sacramental da imortalidade
2869; p. santo que cai por terra 4157; costume de oferecer p. 148b
PAPA, PAPAS

– acção dos P. 1224; clero de Roma saúda o P. Cipriano 1058; como deve ser chamado o P. 2261;
conhecimento de decisões ao P. 3515; data da Páscoa e P. Vítor 1243-1246; deportação de um P.
5603a; Dionísio chama P. a Héracles 1261; escolha de clérigos para criados de quarto do P. 5225;
intervenção do P. na escolha dos bispos 5446. 5453. 5454; nome do P. na Oração eucarística 5026.
5125; nomes de P. 1220. 1223. 1245. 1258; P. Vítor e excomunhão das Igrejas 1245; vigário nomeado
pelo P. para o Oriente 5603
– cortejo que acompanha o Papa desde Latrão à igreja estacional (OR I): 5767-5788; nas festas solenes e na Páscoa reunião em Latrão 5767. 5778; sequência dos participantes no cortejo 5767. 5768.
5769. 5770. 5771; se alguém quer falar ao pontífice 5772. 5773. 5774; o pontífice é informado do
número de crianças baptizadas na Páscoa 5775; o que se leva do palácio de Latrão 5779. 5780. 5782.
5783; o que se leva da igreja de Latrão 5781; os que esperam o pontífice na igreja estacional 5784;
acolhimento do pontífice 5785. 5786. 5787. 5788; cortejo na segunda-feira 5776; na terça-feira 5777
– Papas e Liber Pontificalis: Adriano I: 5559; Alexandre I: 5526; Anastásio 5544; Bento III: 5561;
Bonifácio V: 5554; Caio 5538; Calisto 5530; Celestino I: 5546; Dâmaso 5542; Dionísio 5535; Estêvão
I: 5534; Estêvão III: 5558; Eutiquiano 5537; Evaristo 5525; Fabião 5533; Félix 5536; Gelásio I:
5551; Gregório II: 5556; Gregório III: 5557; Gregório Magno 5553; Hilário 5549; Inocêncio I: 5545;
João XII: 5562; Leão III: 5560; Leão Magno 5548; Marcelo 5539; Milcíades 5540; Pedro 5524;
Ponciano 5532; Sérgio I: 5555; Silvestre 5541; Símaco 5552; Simplício 5550; Sirício 5543; Sisto I:
5527; Sisto III: 5547; Telésforo 5528; Urbano I: 5531; Zeferino 5529
PAPIRO

– «P. de Der Baliseh» 2274-2275; a folha de escrever é feita de p. e de cola 4086
PARÁBOLA, PARÁBOLAS

– acontecimentos que permanecem em p. 321
PARAÍSO

– a felicidade só se encontra no p. 2968; abriu-se para ti o p. de Deus 1846. 1984; como era o jardim
do p. 524. 3030; homem expulso do p. 1742. 1986; Igreja e p. neste mundo 518;
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Paróquia, paróquias

PARÓQUIA, PARÓQUIAS

– fiéis e p. própria 6529; p. e livros litúrgicos 5658; p. no sentido de igrejas rurais 2716. 3545. 4454;
p. transformada em diocese 3545
PARTICIPAÇÃO

– p. nas duas mesas 4574; p. no Corpo de Cristo de maneira inconsciente 2644; p. rara nos mistérios
2791
PARTIDO, PARTIDOS

– existem três p. importantes entre os judeus: os fariseus, os saduceus e os essénios 154a; características
de cada um 154a
PASCAL

– «Odes de Salomão»: hino p. 440
– Cristo voltará na noite p. 1217; decreto p. de Niceia 2227; doxologia p. 1965a; estrutura do mistério
p. 538; força da noite p. 1929; hino à noite p. 1311; hora da vigília p. 1679. 5211; o que é o mistério
p. 441. 4319; o que se faz na noite p. 1330; ofícios da semana p. 1681-1682; orações e preces para
o tempo p. 5590; precónio p. 1695; repouso na oitava p. 6630; tempo p. é próprio para os baptismos
641; tempo p. é um dia de festa 641; vitória p. de Cristo 316
PÁSCOA

– «Sobre a P.» 441-444. 534. 1290-1300. 2365
– anúncio da santa P. 1462. 4222. 4224. 4226. 5189; celebração da P. e neófitos 2671; celebração da
P. numa igreja inacabada 1472. 1473; celebrar a P. até à vinda de Jesus 429; celebrar diariamente a
P. 3899; como devemos celebrar a P. 906. 1299. 1330. 2415. 2597. 3800. 5195; cristãos e P. 1078.
3412. 3413. 3414; data da P. cristã 1243-1246. 1264. 1284. 1290. 1329. 1556. 1896. 1897. 1898.
1900. 1903. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1987. 2098. 2188. 2227. 2282. 2701. 3414. 3415. 3416.
3417. 3418. 3419. 3420. 4248. 4494. 5020. 5135; data da P. judaica 1898. 1901. 1902; dificuldades
de participação na P. 704; domingo, P. semanal 296; estatística da celebração da P. 2227; estrutura
do mistério da P. 442; etimologia da palavra P. 2744. 3206. 3302. 3411; grande P. 1460; louvor da
P. 1961d; louvor do dia de P. 5013. 5014; milagre no dia de P. 3339; mistério da P. 441. 1961. 2416;
narração da P. judaica 67-101; o cálculo da P. 2702; para que é a reunião na P. judaica 147; o que é
celebrar a P. 1461. 2588; o que há de diferente na P. da paixão e da P. diária 2651; ofício da P. 1681;
ofícios da P. ao Pentecostes 1683-1685; oitava da P. 1559; origem da celebração da P. 150a; participar
na P. de todos os dias 2651; Parusia será entre o Pentecostes e a P. 430; povo sacerdotal e P. 144-145;
preparação da P. 1292. 1466b; proximidade da P. 1466a. 4935; quadragésimo dia após a P. 1684;
quinquagésimo dia após a P. 1685; reunião dos monges nos dias de P. 1335; seremos participantes
da P. 1961b; Susana e a P. 822; verdadeira P. 1493. 1494. 1495; viver sempre em P. 931; mistério
da P. dada ao primeiro povo 1324e; a Igreja é a verdadeira casa onde se come a P. 1327a; festa da
P. celebrada fora da lei 1328a; a santa P. é um novo início 1462; aquele mesmo Deus que desde o
princípio instituiu para nós esta festa, nos concede a graça de a podermos celebrar cada ano 1462a
– P. bendita 4222; P. do Senhor 1297. 1298. 1325. 2417; P. dos cristãos 1293. 1296; P. dos Judeus e
P. de Jesus 1324. 1327. 1328; P. dos Quartodecimais 1899; P. e jejum 1334; P. é a festa da Trindade
1961; P. é a festa das festas 1961. 4319. 4320; P. é a mãe de todos os dias 2747; P. e a nossa memória
3788; P. é a solenidade das solenidades 1961. 2398. 2399. 2400; P. e baptismo 1520. 1836. 1950.
3785; P. e catecúmenos 4397; P. e comunhão 1987; P. e Escritura 2098. 3433; P. é o rei dos dias e
a noite esplêndida 1929; P. e perseguição 1265; P. e símbolos 1906; P. festa jubilosa e divina 4221;
P. memorial da migração do Egipto 145; P. memorial da paixão e morte de Jesus 429. 508a. 2651.
4195; P. no sentido de Semana Santa 855. 1557; P. no sentido de Sexta-Feira Santa 654. 854. 1900;
P. nova e pura 1492; P. é purificação da alma 146; P. santa 4225; P. significa passagem 144. 150a.
937; P. todos os anos, dias e horas 2105; P. ultrapassa todas as festas 1961; P. festa sagrada da lua
nova 148a; o que se oferece na P. e onde se oferece 148a; o que Deus prescreveu a Moisés e a Aarão
sobre a celebração da P. 1324a. 1324b
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PASSAGEM

– celebrar sempre a festa da p. 1296; é preciso que a tua vida seja uma contínua p. 2076d; p. dos
cristãos 1293; Páscoa significa p. 144. 937; sacrifício para a p. 931
PASTAGEM, PASTAGENS

– alcançar as p. 5417d
PASTOR, PASTORES

– p. das visões de Hermas 332; p. e casa do pão 4214; p. e hereges 2002; p. e ovelhas 3214a; p. e
penitência 335; p. maus e bons 3540. 3541. 3542. 3543; não faltam bons p., mas estão num só; se
não estivessem num só, estariam divididos 3616o; escutar a voz do nosso p. 3618a
– o bom P. veio ao encontro da ovelha perdida 1961c. 5417a; o bom P. conhece-nos 5417b; peso da
responsabilidade do p. 4386; preceitos do p. 333-337; quem é o p. de Israel 3617. 3617a; semelhanças
do p. 338-341; Tertuliano considera «O Pastor» um livro apócrifo 757
PASTORAL

– Jesus e a p. 3064. 3065; ministros e língua local 3546; regra p. de Agostinho 3436
– p. adulterada 3080; p. das festas 3366. 3367. 3369. 3371; p. do entra tudo 3063; p. e Escritura 3069;
p. inteligente e apoiada na Igreja 3066. 3067; p. ortodoxa e saudável 3069. 3070. 3071
PATENA, PATENAS

– p. com as oblatas 5937. 5941; p. de ouro 5541; p. de prata 5531. 5541; p. de vidro 5529; p. para a
fracção 6100. 6101. 6104. 6105
PÁTRIA

– cristãos e p. 458; p. celeste 1501. 3297
PAULIANISTAS

– p. que desejam passar para a Igreja católica 2225
PAULINO

– P. de Aquileia: «Carta a Haistulfe» 6496
– P. de Nola: «Poemas» 4088-4091c; «Cartas» 4092-4098; P. ordenado presbítero sob pressão 4092;
relato fiel de tudo o que se refere à morte de P. 4105. 4105a. 4105b. 4105c. 4105d. 4105e. 4105f.
4105g. 4105h. 4105i. 4105j. 4105k.
PAULO

– actividade de P. 158; baptismo de P. 640; epístola de P. aos Coríntios 180; imagem de P. enviada a
um bispo 5484; inscrição de P. 1698; memória de P. em Roma 1219; Missas por cima do túmulo de
P. 5553; P. conheceu a Cristo melhor que ninguém 1984d; P., modelo do neófito 2499. 2500. 2501.
2520. 2521
– P. de Samosata 1266; discípulos de P. de Samosata 1481
PAZ

– «A p. esteja convosco» 3212
– a paz, em Roma, era dada depois da Oração eucarística 2712; ao dar a p. todos nos beijamos 2642;
bênção com a p. 2918; definição de p. 1984e; deitar fora as armas no tempo de p. 2190; desejo de
p. 659. 675; falsa p. 962. 963; guardar o vínculo da p. 3887a: Jesus e a p. 986; o presidente implora
a p. 2636; o que é a p. 835; rito da p. 1605. 1875. 2894. 2895. 2896. 3890. 4573. 4579. 5316. 5932.
6101. 6102; Senhor, dai-nos a p. 3008; valor da p. 221
– p. com os irmãos 643; p. como meta 162; p. das Igrejas 1245. 1274-1275; p. depois do Evangelho
6078; p. e lapsi 1032. 1044. 1046; p. e unidade 3212; p. não verdadeira 3266; p. profunda 157.
990

1980

Pecúlio

PÉ, PÉS

– elevar-se no bico dos p. para dizer Amen 549; estar de p. descalços sobre cilícios 2827; estar de p. é
a atitude do ministro do altar 2663; fiéis ouvem o sermão de p. 3601; impureza do p. de uma criança
1107; lava-pés 3434. 5301. 5723. 5760; lavar os p. depois do baptismo 2019. 2038. 2408; leitor lê
de p. 1537; oração de p. dos monges do Egipto 4126; oração de p. no primeiro dia da semana 1515.
1515a; Oração eucarística dita de p. 998; orar de pé nos domingos 3433. 5512; pisar aos p. os deuses
dos gentios 621; procissões com os p. descalços 4359; proibição de lavar os p. depois do baptismo
2153
PECADO, PECADOS

– baptismo e perdão dos p. 417. 538. 560. 561. 1004. 1731. 1748; circuncidar-se do p. 1991; circunstâncias do p. 6536; classificação dos p. 1970; comunhão e perdão dos p. 2930; condições para
que haja p. 5490; conhecimento público dos p. 4425; cremos na remissão dos p. 2949; crianças e
p. 912; Cristo e o p. 835. 3672; despir-se dos p. 2103; Deus perdoa todos os p. 161. 1741. 1742;
é p. afligir-se no domingo 857; entre os p. veniais apontamos alguns 4940a; força dos mistérios
contra o p. 2791; gravidade dos p. 6550; Igreja e perdão dos p. 762; libertação do p. 1840; lodo e
p. 2020; não cair em p. mortais 4892c; não cometer p. 557; não esconder os pecados 1974; não há
p. irremissíveis 6721; nem todos os pecados são iguais 1970; o que Agostinho pensava do p. 2985;
o que é o p. 1522. 1736. 1737; Pai-Nosso e perdão dos p. 993. 3637; p. veniais 4942a; purificação
do p. 3628; reincidência no p. 3502; remédios dos p. 6522; remissão dos p. no Símbolo 873. 3811.
3829; reunião e confissão dos p. 207; salmo e nossos p. 3705; ser santo não é ser sem p. 4149; só o
Senhor é sem p. 4149; sofrimento do Senhor e perdão dos p. 315. 417. 514. 909. 1740; sujeição ao
p. 2013; Tertuliano: bispo e p. leves 759; p. mais graves 752; p. remissíveis e irremissíveis 753. 755;
todos os p. gravas são perdoados no baptismo, mas quem o recebe saiba que, para o futuro, deverá
abster-se 1988b; tríade de p. graves 3077
– p. capitais 723; p. contra o Espírito Santo 4550; p. contra o próximo 433; p. da casa de Hermas 338;
p. do sexo 4049; p. e aproximação do Senhor 3113; p. e comunhão 2615. 2791. 4767; p. e Diabo
1738. 5490. 1739; p. e morte 1973. 4582; p. e oração do povo 2054; p. e penitência 2052; p. e perdão
diário 3627; p. e remédio 2025; p. e sacramentos 2057; p. e trevas 3966; p. graves e mortais 1972.
3286. 4026. 4939. 4940. 4942. 4943; p. graves ocultos e públicos 6536a. 6727; p. leves e penitência
3592; p. ocultos de impureza 3496; p. original 2984. 3051. 3052. 3055. 3059; p. para judeus e cristãos
421; p. pequenos 1971. 3628; p. perdoados depois da morte 5432; p. pessoais 3051. 3052. 3446; p.
público ou privado 6536. 6536a; p. que leva à morte 4550; p. quotidianos 760. 4066; p. são dívidas
3637: maneira de resgatar os p. veniais 3620. 4941
PECADOR, PECADORES

– acto de contrição do p. 6688. 6689; aviso aos p. 692; bispo e p. arrependido 425. 833. 834; bispo e
p. escandaloso e insolente 831; classificação dos p. 1971; Cristo e os p. 3670; distinção de p. 1971;
exclusão e readmissão dos p. 4552; Igreja e p. 920. 6728; imposição da mão ao p. 6546; Lázaro é
imagem do p. 3694; marginalização dos p. até ao seu arrependimento 839; p. arrependidos e escuta
da palavra 840; repreender o p. 433; repreensão contínua dos p. 3692; Satanás e perdão dos p. 672;
Tertuliano: posição rigorista quando aos p. 761-762; sempre que fizeres as tuas recomendações ao
p. 6543a; só o Senhor pode perdoar p. grandes 758. 759
– p. e medo 1974; p. e penitentes 3193; p. e Purgatório 6732; p. pode administrar o baptismo 6606;
p. públicos e distribuição da comunhão 2628; p. que se converte e oração 841
PECAR

– não p. mais no futuro 576. 1978. 3781; recusar-se a p. mas não a fazer penitência 1982
– p. contra Deus 963; p. e perecer 1973; p. o menos possível 557; p. todos os dias 989
PECTÓRIO

– inscrição de P. 1177
PECÚLIO

– p. ao serviço dos confessores da fé 1029. 1051. 1165; p. pessoal de Cipriano 1020

Penitência, penitências

1981

PEDAGOGO

– o nosso p. é Cristo 557; oração ao p. 572; p. conduz ao caminho do repouso 563
PEDIDO, PEDIDOS

– p. aos mártires 4462; p. dos confessores 1033; p. dos mártires 965.
PEDIR

– p. em voz alta e em voz baixa 2031; p. fortaleza interior e exterior 261; p. o que convém na oração
3474. 3475. 3476. 3477. 3633
PEDRA, PEDRAS

– p. vivas 898. 899
PEDRO

– «Actos Apócrifos de P.» 488
– a Igreja está fundada sobre P. 2753a; cada discípulo de Cristo deve estar em comunhão com a cátedra
de P. 2753a; entre os Apóstolos, só P. mereceu representar em toda a parte a personalidade da Igreja
inteira 4035a, mas não foi só ele que recebeu a missão de apascentar as ovelhas do Senhor 4035b.
4035c; eu estou com quem estiver unido à cátedra de P. 2753b; formulários de missas de P. e Paulo
(Veronense) 5379; imagem de P. enviada a um bispo 5484; inscrição de P. 1698; lugar do sepulcro
de P. 5524; memória de P. em Roma 1219; missas por cima do túmulo de P. 5553. 5558; P. e a Igreja
1117. 4379. 4380. 4381. 4383. 4384. 4389; penitência de P. e dos penitentes 3590. 3591; perseguições
contra P. 158; poder dado a P. e perdão dos pecados 762; promessas de Jesus a P. 4180y; inscrição
de Marcelino e P. 1707
– P. Crisólogo: «Sermões» 4235-4243
– P. de Alexandria: «Carta sobre Melécio» 1212; «Epístola Canónica» 1209-1211; perseguição no
tempo de P. de Alexandria 1268
PEIXE

– Jesus comeu p. depois da ressurreição 5514; Jesus Cristo é o nosso «Peixe» 623
PEIXINHOS

– os cristãos são chamados p. 623
PELÁGIA

– vida da virgem e mártir Santa P. 2058f.
PELAGIANOS

– Agostinho e os p. 3564-3571; devem entender-se primeiro entre si 3059; p. e baptismo das crianças
3046. 3047. 3055. 3057. 3062
PELÁGIO

– Pelágio I, Papa: «Cartas» 5024-5027
PENA, PENAS

– p. e culpa 3307; p. eterna dos maus 448; p. temporais 3316; suportar as p. 455
PENITÊNCIA, PENITÊNCIAS

– «Exortação à P.» 1970-1978; «Sobre a P.» 2050-2057
– actos de p. 1977. 4063; Anjo da p. 339; caminhos variados da p. 2666; carta sobre a p. 1227. 4552x;
como pregar sobre a p. e como ouvir a pregação 2612d; como se deve fazer a p. 2055; comunhão e
p. das faltas 2932; Cristo e a p. 161. 381; cumprir a p. 1048. 6713. 6714; depois da p. 576; desconhecer a p. 1975; Deus e a p. 757; dia limite da p. 329; duração da p. 2102; efeitos da verdadeira p.
574. 575. 576. 1089; exortação à p. 577. 2102; falsa p. 2055; fazer p. 208. 576. 691. 972. 973. 974.
1010. 1014. 1059. 1075. 1522. 1745. 4085. 4879. 4880. 4881. 4883; fruto da p. 1977; gestos de p.

1982

–

–

–

–

Penitência, penitências

1978; imposição da p. 6690. 6691; início da p. a dar 5602; luz da p. 1091; modalidades da p. 2068a.
2068b. 2068c. 2068d; não vos retireis durante a pregação sobre a p. 2612e; onde há p., o pecado
dilui-se lentamente 2069a; nada te afaste da p. 2056; obras de p. 1978; pastor e p. 335; pedido de p.
331. 1321a; porto da p. 4873a; prazo da p. 2055; quem foi ferido por Satanás deve pedir a p. 1321a;
recusa da p. 1973. 1977. 4420; recusar o pecado, mas não a p. 1982; rito da p. 5298; se um pecador,
depois de ter recebido a p., volta aos seus desejos do mundo 4455h; sempre que os fiéis recorrem
à p. 6543; sermão sobre a p. 4069; só Deus pode mandar fazer p. 1983; tempo favorável de p. 160;
Tertuliano montanista e a p. 752-763; tomar o remédio da p. 1973; uma história sobre a p. 5426;
valor da p. súbita 4769a
p. à hora da morte 4404. 4405. 4504. 4881. 4884. 4885. 4886. 4887. 4888. 4890. 5111; p. a pessoas
casadas 4443; p. adaptadas aos penitentes 5733; p. aos que vivem na volúpia ininterrupta 2706; p.
aproxima de Deus 3113; p. arbitrárias 6629; p. canónica 6614; p. como remédio excepcional 1982;
p. da súplica 4064; p. dada por Gregório Magno a Máximo 5482; p. dada por Hilário de Arles 4229;
p. de bispos e presbíteros 1247. 4514. 5484; p. de cinco anos 2110. 2119. 2174. 2177. 2181. 2183;
p. de dez anos 2127. 2164; p. de doze anos 2217; p. de pecados graves 4769b; p. de Pedro e dos
penitentes 3590. 3591; p. de sete anos 2110; p. de três anos 2181; p. de treze anos 1530. 2218; p.
diversificadas 1209. 1210; p. do imperador Máximo 5482; p. do imperador Teodósio 2102; p. dos
competentes 4072; p. dos cristãos apóstatas que voltam à Igreja 2265; p. dos eleitos 2264; p. dos
enfermos 6537; p. dos Ninivitas 160; p. dos que abandonaram a Igreja 2206; p. e participação no
sacrifício 2102; p. eclesiástica 4067; p. em segredo 6536; p. estéril e fecunda 6725; p. falsas 538;
impor imediatamente a p. 6543a; p. in extremis 2706; p. interrompida prematuramente 963; p. legítima
2136. 2169; p. não é para todos 4874. 4892; p. no leito de morte 6731; p. para todos os ministros
5484; p. pessoal 4067; p. por toda a vida 5757c; p. proposta a um grande assassino 6496; p. pública
500. 1255. 2056. 4456. 4502. 4552. 4767. 4896. 4897. 4898. 5079. 5204. 5565. 5581. 5582. 6473.
6536. 6591. 6631; p. que é mudança de vida 4882; p. quotidiana 2056. 4072; p. relacionadas com
a Eucaristia 5747-5748; p. rigorosa 3496. 4073; p. segunda 538. 692. 694. 873; p. tarifada 5204.
5355-5360. 5663; p. única 334. 336. 2056. 2266. 3502; p. verdadeira 2056. 4767. 5035
p. e adúlteros 1073. 1527; p. e atracção pelo pecado 2057; p. e baptismo 336. 1785. 4063. 4070.
6724; p. e bispo 836. 1073. 1074. 1123. 2137. 2925. 4402. 4485. 5667; p. e casamento 4424; p. e
catecúmenos 1970. 1982; p. e clérigos 2270. 4416. 4437. 5091. 5456. 6722; p. e comércio 4422; p.
e comunhão 2615. 5506. 5282; p. e confiança 4891; p. e coração 962; p. e disciplina da Igreja 1970.
3380; p. e enfermos e baptismo 4438; p. e falta mortal 2137; p. e fé 6718. 6719; p. e lágrimas 2100;
p. e lapsi 1074. 1079; p. e luta 557. 690; p. e ministros 161; p. e monges 4134; p. e moribundos
4100; p. e morte 4403. 4419; p. e ordens 5484; p. e pagãos 4074; p. e pecados depois do baptismo
6720; p. e pecados veniais 4889; p. e penitentes 4418; p. e perdão 338. 689. 1104. 2054. 2055. 4879.
5422. 5472. 6723; p. e pessoas jovens 5079. 5131; p. e presbítero 2137. 6516. 6623; p. e processo
público 2055; p. e processos em tribunal 4421; p. e punição e recompensa 1970; p. e recaída na
impureza 2112; p. e reconciliação 1075. 4436; p. é remédio, não estímulo 2055; p. e segredo dos
pecados 4425; p. e separação do altar 3501; p. e seriedade 1976. 1977; p. e serviço militar 4423; p.
e vaidade feminina 2055; p. e vergonha 1970. 2056; p. é vida 689
p. por alimentos impuros 5746; p. por assassínio 5046. 5252. 5253. 5740-5742; p. por avareza, roubo,
cólera e desvio de bens da Igreja 5040c. 5257. 5258. 5259. 5260. 5261. 5262; p. por calúnia 5043; p.
por conversão 5263. 5264; p. por delitos sexuais 5239. 5240. 5241. 5242. 5243. 5244. 5245. 5246.
5250. 5256. 5265. 5266. 5267. 5268. 5269. 5270. 5271. 5272. 5273. 5274. 5275. 5280. 5734-5739;
p. por embriaguez 5040a. 5745; p. por falso juramento 5039. 5251; p. por faltas leves 3592; p. por
feitiçaria 5247. 5248; p. por infanticídio 5047. 5249. 5281; p. por injúrias, disputas e violências 5040.
5233. 5234. 5235. 5236. 5237. 5238; p. por juramento 5743-5744; p. por negligência na administração do baptismo 5276. 5277. 5278. 5279; p. por pecados contra a Eucaristia 5045; p. por pecados
de desejo 5036; p. pecado de masturbação 5040b; p. por pecados de pensamento 5230. 5231. 5232;
p. por pecados graves 5037. 5044; p. por pecados pequenos 5041; p. por pessoa interposta 5756g.
6715. 6716; p. por roubo 5038. 5254. 5255
ritual da p. pública 6644-6654. 6676. 6677. Quarta-feira de Cinzas: entrada em p. 6644; imposição
das mãos 6645; imposição das cinzas 6646; imposição do cilício 6647; expulsão dos penitentes

Pensamento

1983

6648. Quinta-Feira Santa: penitentes vão à igreja 6649; diante do pórtico 6650; apelo solene 6651;
readmissão na igreja 6652; reconciliação final 6653. 6677; final da celebração 6654. 6677
– ritual da p. tarifada 6678-6695: instrução liminar 6679; oração inicial 6680; diálogo penitencial 6681;
situações a ter em conta 6682. 6683. 6684; profissão de fé penitencial 6685; acusação das faltas 6686;
primeira oração de absolvição 6687; acto de contrição 6688. 6689; imposição da taxa penitencial
6690; confissão dos servos 6691; orações finais 6692; responsórios e orações 6693; despedida do
penitente 6694; oração final 6695
– pecados diferentes exigem p. diferentes 5043
PENITENCIAL, PENITENCIAIS

– «Livro Penitencial» 5035-5048. 5355-5360; «P. de Beda» 5733-5753; «P. de Cumméan» 5707-5710;
«P. de Finiano ou Viniano» 5229-5283; «P. do Pseudo-Teodoro» 5756; «P. Valicelano III» 6516;
«Tratado das Equivalências P.» 5361-5366
– anúncio de preparação de um p. 6542; assim como só devem oferecer o sacrifício da missa os bispos
e os presbíteros, assim também mais pessoa nenhuma se deverá servir destas tarifas 6543a; cada
presbítero deve ter um p. 6524; eliminar os p. 6601. 6614. 6629; estes pequenos livros são reservados
àqueles que têm necessidade deles para o seu ministério 6543a; estrutura do p. do Pseudo-Teodoro
5756; instituição p. 1970. 2057; interditos p. 3528; preliminares de um p. 6543. 6543a. 6543b.
6543c. 6544; o perdão p. não é concedido indistintamente a todos, nem recusado a uma verdadeira
penitência 1983a: os p. não devem andar nas mãos de todos os clérigos 6543a; saber servir-se do p.
6522b. 6523. 6524; submissão com indiferença à disciplina p. 2218
– p. confusos e contraditórios 6541; p. dos clérigos 5044-5045; p. dos leigos 5046-5047g; p. monástico
5036-5043; p. que convém seguir 6625
– p. dos clérigos: 5044. 5044a. 5044b. 5044c. 5044d. 5044e. 5044f. 5044g. 5044h. 5044i. 5044j. 5045;
p. dos leigos: 5046. 5046a. 5046b. 5046c. 5046d. 5047. 5047a. 5047b. 5047c. 5047d. 5047e. 5047f.
5047g; p. monástico: 5042. 5042a. 5042b. 5047h. 5047i. 5047j. 5047k. 5048.
PENITENTE, PENITENTES

– absolvição do p. 5359; acolher o p. 6540; admonição do p. antes da confissão 5357; aplicação de
um salmo a um p. 2729; bênção dos p. 1602. 1648. 1651; bispos e p. 1074. 1563. 2261. 5446. 5460;
clérigos e p. 2327. 4445; como interrogar o p. 6629. 6658; confissão do p. 5358. 6686; confissão
do p. ao bispo 2718; conselhos aos p. 1213a; cuidado a ter com os p. 6518; despedida dos p. 1602.
1648. 1651. 2644. 4255. 4578. 5427; em caso de necessidade, só na ausência do presbítero, o diácono
receberá os p. para lhes indicar a expiação a cumprir e para os admitir à sagrada comunhão 6543b;
ensino não é só para os p. 1970; expulsão dos p. 6648; falsos p. 3920; fazer profissão de p. 1975;
imperador Filipe, p. 1255; não se podem ungir os p. 2719; oração antes de o p. se confessar 5356;
oração de absolvição do p. 5360; oração pelos p. 1602. 1648. 1651. 5564; ordem dos p. 4455g;
presbíteros e p. 2261; reconciliação do p. à hora da morte 2718. 5583. 6445; salmodia a rezar com
o p. 5355
– p. e assistência aos mistérios 2266; p. e comércio 4422; p. e comunhão 2137. 2266. 4488; p. e enterro
dos mortos 4493; p. e excomunhão 1976; p. e oração de joelhos 4493a; p. e oração dos fiéis 1539.
2266; p. e ordenação 4495; p. e participação na liturgia 2266; p. e penitências 2261. 4418. 4455b.
5733; p. e processos em tribunal 4421; p. e serviço militar 4423; p. e viático 2266; p. enfermos 4487;
p. negligentes 4486. 4899. 4900. 5090. 5105. 5132; p. que interrompem a penitência pública 4456a;
p. que morrem antes da reconciliação 4489; p. que recuperam a saúde 4436. 4444. 4487
– ritual da reconciliação dos p. 6649-6654: Quinta-Feira santa 2718. 6649; diante do pórtico 6650;
rito do apelo solene 6651; readmissão na igreja 6652; reconciliação final 6653; aspersão com água
benta 6654
PENSAMENTO

– esteja sempre com Deus o nosso p., nunca se afaste do seu templo, da sua palavra, da meditação, da
oração, das orações domésticas 1990; o processo de comunicação do nosso p. num sermão de Santo
Agostinho 4031

1984

Perpétua

PENTECOSTES

– «Sermões sobre o Jejum do P.» 4342-4350
– baptismo no P. 1950; cânone para a festa a meio do P. 5755d; catequese sobre o P. 3035; celebrar
o P. segundo o Espírito 1955; dias de P. e domingo 2004; dias do jejum do P. 4345; duração do P.
2004. 2785. 3430. 3431. 4010; Espírito Santo e P. 872; festa do P. 1955; fim do jejum do P. 4344;
grande P. 1465; importância do P. 5720; insurreição armada na festa do P. 153a; ladainhas do P.
5113; mistérios dos dias de P. 4338; no P. não é permitido percorrer caminho 152; no P. não rezamos
de joelhos 656. 1294. 1439; no P. não se jejua 1294. 1334. 1998. 2004. 2785; o Espírito Santo do
P. 3902c; o que é o P. 4004. 4006. 4012. 4013. 4015. 4017; ofícios após o P. 1686; ofícios desde a
Páscoa ao P. 1683-1685; ofícios no P. 1685; oitava do P. 1560; oração de pé nos dias do P. 2226;
orações do P. (Veronense) 5374. 5375; origem da palavra P. 154; os Hebreus chamam ao P. asartha
151; os que estavam presentes no P. 4007; quando é o P. 147b. 1295. 1439. 1459. 1465. 1467. 1468.
1559. 1694. 2763. 4091; que fazem os cristãos no P. 931; tempo de alegria festiva 656. 1289. 1294.
1334
– P. depende da Páscoa 4396; P. e conversão 4210; P. e domingo 4145; P. e Escritura 3433; P. e reino
dos Céus 1293; P. e tempo de descanso 1292. 1294; P. iguala em solenidade a Páscoa 2786; P. iguala
em solenidade o dia do Senhor 423a. 534; P. judaico e P. cristão 4018. 4019; P. não no quadragésimo
2148; P. seguido de jejum 4342. 4344. 4346. 4347. 4348. 4349. 4350; o que era e o P. judaico e o
que se oferecia 148b
PERDÃO

– boas obras e p. dos pecados 182. 2055; comunhão e p. dos pecados 2930; desesperar do p. 4892a;
exame de consciência e p. 2657; limite do dia do p. 329; não há p. sem penitência 6723; oração do
p. no rito bizantino 6488; no rito siríaco 6489; no rito arménio 6490; no rito copta ortodoxo 6491.
6492; pedir p. do mal que praticámos 183; processo do p. 2933; quem não recebe o p. é como se
vivesse no exílio 2069h; Satanás promete o p. dos pecados 672; só Deus pode conceder o p. 964;
temer não obter o p. 513
– p. das faltas passadas 576. 621; p. de todos os pecados aos se arrependerem 329; p. dos defuntos
4590; p. dos pecados apenas se dá na Igreja 1130; p. dos pecados e dinheiro 6487; p. dos pecados
quotidianos 3603; p. é o segundo caminho da penitência 2666; p. em nome da Trindade 2008; p.
ineficaz 965; p. instrumental dos homens 2008; p. rápido 961
PERDOAR

– formas de p. os pecados na Igreja 3830; perdoai-nos os nossos pecados 993. 3637. 3656; só Deus
pode p. 576.964
– p. aos inimigos 2447. 3637; p. no Novo Testamento 138; p. para ser perdoado 4326. 5437
PEREGRINAÇÃO

– p. e agradecimento 3224; p. e pátria 3207
PERFEIÇÃO

– Aquele que provém do Perfeito é perfeito, porque Aquele que tem tudo lhe deu tudo 1437c
PERFUME

– a fé é o p. que a alma exala, p. que existiu sempre 2059a; desceu o Filho, e todas as coisas ficaram
cheias do novo p. do Verbo 2059a; o Filho de Deus, primeiro tinha este p. encerrado no seu próprio
corpo 2059a; depois este p. espalhou-se sobre os judeus e foi recolhido pelos pagãos e chegou à
terra inteira 2059a; com este p. foi aspergida Maria 2058a
PERGUNTA, PERGUNTAS

– p. feitas aos baptizandos 1852; p. feitas aos mártires 468. 475. 476. 477. 478. 480. 1188. 1192. 1193
PERPÉTUA

– êxtase de P. durante o martírio 1186; martírio de P. 1187; P. e visão do Paraíso 751

Pessoa, pessoas

1985

PERSEGUIÇÃO, PERSEGUIÇÕES

– acusação anónima na p. 303; aproxima-se a p. 1084. 1084a. 1094; as p. são muitas, pelo que os
martírios são numerosos 2076b; castigo dos que presidiam à p. 622; condições para se poder fugir
na p. 3575. 3577. 3578. 3579. 3580. 3581; consequências da p. 159. 914; está para chegar a quarta
Páscoa da p. 1209; fim da p. 1263; fuga na p. 743. 3573. 3574. 3575. 3577; génese das p. 1306; na
p. alguns dos interrogados cederam 303.304; o que costuma suceder nas p. 3576; outro género de
p. 963; p. interiores e públicas 2076b; tempestade da p. 962; como havemos de proteger-nos na p.
1085. 1085a; fortaleza e ajuda mútua na p. 1094. 1169a
– p. aos chefes da Igreja 158. 1302; p. de Diocleciano 1267-1268. 1269; p. de Plínio 299. 301; p. de
Valeriano 1166; p. e alegria 3127; p. e cidadãos romanos 302.303; p. e confissão das culpas 305; p.
e cristãos 160. 300. 458. 460. 586. 957. 1230; p. e edictos públicos 1270; p. e Novaciano 1257; p.
e paz aos lapsi 1079; p. na Gália 1228; p. são prova da verdade da fé cristã 386
PERSEGUIDOR, PERSEGUIDORES

– injustiça dos p. 591; rezar pelos p. 3493a
PERSEVERAR

– exortação dos confessores a p. 1016.1017.1023; p. na justiça e santidade 329; p. no que principiámos
a ser 989; p. unidos na oração 986
PERSIGNAR

– ensinai as crianças a p. a fronte com a mão 2629d
PESCA, PESCAS

– p. antes da ressurreição 3948. 3952. 3953. 3954; p. depois da ressurreição 3948. 3949. 3952. 3953.
3954; p. do nosso Libertador 3954
PESSOA, PESSOAS

– bispo acepção de p. importantes 1542; função das três P. divinas 523; p. fingidas 3188; p. que não
sabem o que dizem 4530
– p. de que fala o OR I: acólito 5788. 5790. 5791. 5808. 5827. 5830. 5831. 5851. 5861. 5862. 5868.
5872. 5879. 5886; acólitos ceroferários 5819. 5826; acólitos da região 5762. 5763. 5767. 5771. 5778.
5779. 5785. 5787. 5806. 5807. 5825; acompanhantes do presbítero 5787; administrador da diaconia
5786; arquidiácono 5763. 5780. 5790. 5805. 5828. 5830. 5833. 5837. 5838. 5839. 5840. 5843. 5844.
5846. 5849. 5850. 5853. 5854. 5856. 5860. 5861. 5865. 5867. 5868. 5870. 5871. 5873. 5874. 5878.
5880. 5883. 5884; arquiparafonista 5799. 5840; arquipresbítero 5809; autoridades 5829. 5873. 5877;
auxiliar 5784; bispo hebdomadário 5809. 5832; bispos 5784. 5813. 5816. 5820. 5846. 5848. 5856.
5862. 5868. 5870. 5871. 5874. 5886; cantor 5798. 5799. 5817; carregadores 5781; ceroferários 5809.
5885. 5886; chefe do protocolo 5795. 5828. 5834. 5836. 5839. 5841. 5858; chefe do vestiário 5770.
5782; cocheiro do pontífice 5788; criado de quarto leigo 5783; criado de quarto tonsurado 5793;
crianças cantoras 5803; cruciferários 5784; diácono regional 5761. 5762. 5763; diáconos 5769. 5789.
5792. 5796. 5804. 5807. 5808. 5809. 5811. 5818. 5819. 5820. 5821. 5822. 5824. 5827. 5833. 5834.
5839. 5841. 5842. 5846. 5848. 5854. 5857. 5863. 5864. 5866. 5874. 5884; diáconos leitores 5818.
5819; eclesiásticos 5764; guardião da casa 5781. 5786; intendente 5770; jovens da casa 5886; leitor
5799; magistrados 5769. 5829. 5834; magistrados de cada região 5767. 5778. 5785. 5787. 5792. 5841;
mensageiros 5784; mensageiros da igreja 5788; militar 5764; monges 5886; mordomo do palácio
5770. 5859; mordomos 5786. 5788; mulheres 5834. 5835. 5878; notários 5828. 5829. 5858. 5859.
5873; notários da região 5769. 5775. 5792. 5841; notários do mordomo 5859; palafreneiros leigos
5768; parafonistas 5803; povo 5813. 5856. 5871. 5874. 5876. 5881. 5883. 5884; prefeito 5769;
presbítero da igreja da estação 5786; presbítero do título da estação 5786; presbítero hebdomadário
5842; presbítero leitor 5818; presbíteros 5784. 5813. 5816. 5820. 5836. 5848. 5862. 5869. 5876.
5886; primeiro cerimoniário 5795. 5828. 5834. 5836. 5839. 5841. 5858; primeiro da schola 5802.
5810. 5812; primeiro dos magistrados 5839. 5841. 5858. 5870. 5873; quarto da schola 5810; schola
5797, 5809. 5812. 5840. 5845. 5865. 5877. 5878. 5882. 5886; secretário particular 5770. 5773. 5859.
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5879; segundo da schola 5802. 5805; subdiácono 5792. 5796. 5798. 5819. 5821. 5828. 5838. 5848.
5849. 5866. 5877; subdiácono da região 5762. 5769. 5788. 5793. 5794. 5797. 5807. 5815. 5819.
5830. 5831. 5838. 5844. 5847. 5852. 5853. 5860. 5863. 5871. 5881. 5885; subdiácono da schola
5800; subdiácono leitor 5798. 5816. 5870; subdiácono oblacionário 5839; subdiácono sequens 5791.
5792. 5796. 5801. 5806. 5808. 5819. 5824. 5831. 5838. 5840. 5852. 5861. 5872; terceiro da schola
5802; tesoureiro 5770. 5773. 5879; tesoureiro pagador 5775. 5859; vigário do pontífice 5764
PIEDADE

– p. para com Deus 3044; p. para com o altar 1926; p. para com os defuntos 4772
PINTURA, PINTURAS

– a p. suscita o interesse das mentes admiradas dos camponeses 4091a; proibição de p. nas igrejas
2141
PISCINA

– caudais da p. do Espírito Santo 2104; condução até à p. baptismal 1852. 2572; entramos uma só
vez na p. baptismal 637; ministros entram na água da p. para baptizar 6129; número de degraus
da p. 5518; p. e geração do nosso corpo 2103; preparação da p. baptismal 5053; sair da p. 2103;
submergir-se na p. 2103
PLATÃO

– Justino e P. 402
PLÍNIO, O MOÇO

– carta a Trajano 299-308; carta de Trajano a P. 309-310; P. inclina-se para a clemência 308; P. nada
sabe dos sacramentos cristãos 590
POBRE, POBRES

– a solicitude para com os p. é oração 1318a; acolhimento do p. na assembleia 1542; afrontar os p. é
afrontar a Igreja 2633; alimentar os p. é alimentar a Cristo 2635; bispos e p. 846. 1524. 1525. 1526;
dar aos p. com as próprias mãos 3972; dar aos p. o produto dos jejuns 883. 1560; ideal do p. 196;
lembrar-se dos p. 1467. 1468; no povo de Deus a quem falo a maioria é p. 3663a; não permitir que
os p. sejam desprezados 2622; o templo mais precioso são os p. 2623. 2761. 2774a; olhos pintados de
negro não vêem o p. 1006; p. e pão para a Eucaristia 4775; p. envergonhados de receber o baptismo
com outros 1952; prestar assistência aos p. 397.704.708. 2623; que sentido tem revestir as paredes
com pedras preciosas, se Cristo morre de fome na pessoa de um p. 2761; repartir com os p. 380;
riqueza do p. 1393; ver Cristo nos p. 2623; visitar os p. 1212
POBREZA

– p. da viúva do Evangelho 1006; p. de Agostinho 4075; p. era a regra dos monges de Agostinho 4075
POÇO, POÇOS

– os patriarcas cavaram p. 864; p. de água viva 865. 890; Abraão escavou um p. para encontrar e dar
água, Isaac escavou um p., o Senhor sentou-se junto a um p. para se fazer procurar 2071b
PODER

– p. e ministério 1918. 2053
POEMA, POEMAS

– «P. de Paulino de Nola» 4088-4091; compor p. é uma arte 3509; p. em louvor de São Félix 4089
POESIA

– para mim a única arte é a fé, e Cristo a minha poesia 4089a
POISIO

– o que era o p. entre os judeus 148d. 148e

Políbio

1987

POLÍBIO

– P. e ateus 248; P. era bispo de Trales 246
POLICARPO

– «Carta de Inácio de Antioquia a P.» 290-298; «Carta de P. aos Filipenses» 342-354; «Carta sobre o
Martírio de P.» 355-377
– acção de graças de P. 369; Aniceto cedeu a P. a celebração da Eucaristia 1245; aniversário da morte
de P. 373; coragem de P. 363; data do martírio de P. 376; finalidade do martírio de P. 356; multidão
pede que P. seja queimado vivo 367; o sangue de P. apaga o fogo 371; os cristãos são impedidos de
levar o corpo de P. 372; piedade de P. 291; preparativos da fogueira 368; prodígios durante o martírio
de P. 370; transmissão da carta do martírio de P. 375
– P. antevê o martírio 360; P. diante do procônsul 364. 365. 366; P. é procurado pelos soldados 361;
P. foi o mártir mais ilustre de Esmirna 374; P. foi o primeiro bispo de Esmirna, lá colocado por São
João 670; P. ora ao Senhor 362; P. reconfortou Inácio de Antioquia 244; P. tem como seu bispo Deus
Pai 290
POLUÇÃO, POLUÇÕES

– gravidade da p. 4860. 4861. 5490; não ficar perturbado com as p. 4146. 4147. 5490; p. é fenómeno
natural 1564. 5490; p. e sacramentos 5476. 5490
POMPA, POMPAS

– o que é a p. do Diabo 1843. 1844. 2570; renunciação à p. do Diabo 1843. 1844; renunciação às p.
do mundo 615. 736
– p. diabólicas 615.617.728.736; p. fúnebres não são úteis aos mortos 3709
PÔNCIO PILATOS

– sob P.P. 240, 254, 280, 325g, 379, 390-391, 428, 504
PONTIFICAL

– P. Romano-Germânico 6671-6712c
PONTÍFICE

– o p. é a língua comum da Igreja 2905; o p. é o mordomo da Igreja 2824; ocupações do p. 876; p. e
fé e costumes 4533; supremo p. 4387
PONTOS

– quatro p. cardeais 946
POPULAR, POPULARES

– falar ao povo de maneira p. 4236; festas p. e festas dos cristãos 932; presbíteros que procuram
tornar-se p. 1036
PORÇÃO, PORÇÕES

– dupla p. aos presbíteros e aos diáconos 837; receber p. da Eucaristia ou uma só 1523
PORFÍRIO

– «Discurso Contra os Cristãos» 1175
PORTA, PORTAS

– p. é o nome do local onde algo pode ser realizado ou foi realizado 5494; abre a tua p. àquele que
vem, que é Cristo, e não quer introduzir-se como um importuno 2076a; a nossa p. é a fé, que, se for
robusta, fortifica toda a casa 2076a; considera qual é o tempo em que o Verbo de Deus bate mais
intensamente à tua p. 2076a; correr as cortinas das p. para a Eucaristia 2645; fechar as p. das igrejas
para os mistérios 4218a; fechar as p. para a oração 2030; guardar as p. 1541
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Prefigurações

PORTEIRO, PORTEIROS

– onde se colocam os p. 1538; p. casados uma só vez 1562
POSSESSÃO

– p. de uma mulher cristã que foi ao teatro 619
POSSESSOS

– bênção dos p. 1600. 1648. 1651; comunhão diária aos p. 4136; despedida dos p. 1600. 1648. 1651;
oração pelos p. 1600. 1648. 1651
POSSÍDIO

– P.: «Vida de S. Agostinho» 4163-4179
POVO

– bispo, não desprezes o p. 836; cada p. reza a Deus na própria língua 934; lágrimas do p. pelo seu
bispo 1929; maneira de lidar com o p. 3357; na Páscoa judaica todo o p. faz de sacerdote 144. 145;
o p. toma parte activa nas súplicas 2642; o que o p. cristão deve saber de memória 6521; oração pelo
p. cristão 1604; ordenações sacerdotais e conhecimento do p. 1121
– p. aclama nome de bispo sucessor 3557; p. e verdadeira Igreja 3534; p. escolhido 1840. 3032; p.
responde ao cantor 1529. 1537
PRADO ESPIRITUAL

– em Egea, na Cilícia, sorte diferente das hóstias consagradas na seita de Severo e na Igreja ortodoxa
5490b; em Dade, mercado de Chipre, prodígio que sucedeu com a hóstia consagrada na Igreja
ortodoxa 5490c
PRÁTICA

– pôr em p. o que se ouve e canta 3607
PRECEITO, PRECEITOS

– os p.naturais foram completados e aperfeiçoados 509a
PRECES

– copiar p. feitas por outrem 2252. 2260; não nomear o Pai em vez do Filho nas p. 2252. 2260; o que
são p. 3492. 3493; origem das p. dos diáconos 5704
– p. aprovadas em concílio 4428. 4430; p. estéreis e nuas 999; p. ininterruptas de Mónica 2984; p. ou
orações ditas por todos 397
PRECÓNIO

– p. pascal 1695
PREFÁCIO, PREFÁCIOS

– p. aprovados em concílio 4430. 4432; P. do Veronense 5371. 5372. 5383; p. das anáforas (e Sanctus)
778. 1406. 1610-1614. 1878. 2905. 2906. 2907. 4256. 4554. 4597. 4610. 4611. 4619. 4626. 4637.
4645. 4653. 4659. 4660. 4668. 4677. 4684. 4692. 4697. 4705. 4717. 4719. 4728. 4735. 4736. 4740.
5318. 5726. 5916. 5917. 6091. 6092; p. (e Sanctus) fora das anáforas 4763
PREFEITO, PREFEITOS

– nomes dos p. que intervieram no martírio dos cristãos, aos quais se dão, nalgumas actas, outros
nomes, v.g. administrador, cônsul, governador, presidente, procônsul, procurador, tribuno: Anulino
2391. 2393; Basso 1192; Emiliano 1192. 1193; Galério Máximo 1188. 1189; Munácio Félix 2380.
2381. 2382. 2383. 2384. 2385; Perénio 473; Probos 480; Rústico 474. 475. 476. 477. 478. 479; um
soldado 727-728
PREFIGURAÇÕES

– p. escriturísticas da Eucaristia 1870. 1871. 1872; p. escriturísticas da unção 1862. 1863

Presbítero, presbíteros
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PREGAÇÃO

– «Demonstração da P. Apostólica» 520-533
– abandono do ministério da p. 5419. 5420; aplausos durante a p. 2581. 2584; Apóstolos e p. 2361;
assembleia numerosa na p. 2580; bispo e p. 3718; como deve ser a p. 875; desculpas para não se
ocupar da p. 4807; duração da p. 3154; durante a p. havia ladrões que roubavam os fiéis 2583;
finalidade da p. 636. 1660. 1754; hábito da p. na Igreja 4802; lugar da p. 5942; manual de pregação
3342-3348c; Orígenes e a p. 948. 1253; plano da p. aos fiéis 2637; presbíteros e p. 1660; referência
à p. 2621; tempo que a p. demorava 4920
– p. a partir dos Evangelhos 5417; p. aconselhada por Cesário de Arles 4807. 4808; p. com palavras
acessíveis 3115; p. aos que acreditam 431; p. de Agostinho na Páscoa 3339; p. diante da assembleia
para que ela a leve a outros 2629; p. e abertura dos olhos 2020; p. e água 2035; p. e caridade 5418;
p. e conversão 3907d. 5479; p. e fé 3200; p. e oração para a preparar 3348a; p. e orações pelo que
prega 3264. 3265; p. e palavras ásperas 3357; p. e pureza de linguagem 3345; p. e vida cristã 4914;
p. e vida daquele que prega 4801; p. feita por bispos, presbíteros e diáconos 4808; p. firme da Igreja
518; p. fluente, puras e claras 2088: p. para ensinar 3348; p. transparente 3345; pregar continuamente,
discutir, repreender, edificar, estar à disposição de todos é uma grande tarefa, um grande peso, uma
enorme fadiga 4051a
PREGADOR, PREGADORES

– o caso do p. Equício 5425; o p. fala sentado 4075; o que são os p. 3669; sermão dirigidos aos p.
4801-4810
PREPARAÇÃO

– p. dos dons 1607. 2863-2900. 5310; p. para o baptismo 642. 1583. 2474; que fazem e dizem os
eleitos na «preparação» 2569; que fazem os cristãos na «preparação» 931
PRESBITERADO

– de quem recebeu Isquiras o p. 1477; leitores destinados à honra do p. 1067; ordem do p. 541
PRÉ-SANTIFICADOS

– comunhão dos p.s. em Sexta-Feira Santa 5585b
PRESBITÉRIO

– apegar-se ao p. 275; assentos do p. 1536; inscrição no p. 541; obedecer ao p. 227; seguir o p. 286;
submeter-se ao p. 247. 257; sujeição ao p. 214; um só é o p. 273
– p. e colégio presbiteral 231; p. e coroa espiritual 242; p. em harmonia com o bispo 216
PRESBÍTERO, PRESBÍTEROS

– aniversário da consagração do p. 5595c; cânones sobre os p.: 4874g. 4974h. 4974i. 4974j. 4974k.
4974l. cargos proibidos aos p. 4180n; como devem ser os p. 346. 605. 1575; condições para ser p.
2208; chorepiscopi que ambicionavam ser mais que p. 5029; convivência com p. indignos 5729e;
cultura religiosa dos p. 6521. 6522. 6522a. 6522b. 6523. 6524; deposição de p. 5164. 6441; eleição
de p. 1575. 5567; em Roma havia quarenta e seis p. 1257; escolha do p. Heráclio para sucessor de
Agostinho 3557. 3558; Etéria utiliza a palavra p. cerca de 20 vezes 1655... 1691; exames aos p. nas
suas paróquias 6522. 6522a. 6522b; falsos p. 2255; funções dos p. 544. 571. 605. 639. 815. 896.
1015. 1554. 1570. 1640. 1655; honrar os p. 164; idade para ser p. 2722. 6521; instituição de p. nas
igrejas 5535; julgamento dos p. 425; leiga que se recusa a comungar com um p. 4185; livrinho que
os p. deviam ler 330; lugar dos p. na igreja 845; maus p. 351; 512. 639. 886. 908. 1035. 1036. 1037.
4106; modo de proceder do p. antes de confessar um fiel 6543c; nada fazer sem os p. 236; Niceia e
celibato dos p. 2209; nomes de p. 231; o que são os p. 235. 248. 269; 512. 541. 903. 837; o que um
p. deve saber e conhecer 6522. 6522a. 6522b. 6523. 6524; oração a fazer pelo p. antes de confessar
um fiel 6543c; ordenação de p. 781. 1554. 1628. 2721. 4472. 4455f. 4558. 4587. 5458. 5567. 5594.
6346. 6347. 6672; promessas exigidas pelo p. 1314; submissão aos p. 187.296; tempo de p. 5541.
5594; transferência de p. 2221; tratar os p. com mais vantagem 4547; um co-presbítero 3491. 3514.
3519; um p. que ouviu os Apóstolos 513; viver em paz com os p. 185
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Presbítero, presbíteros

– p. à força 4075; p. acolhem os p. 846. 1542; p. bons 5054b; p. casados uma só vez 1562; p. celebrante
2876; p. celibatários 1562; p. cismático 1476; p. como colégio apostólico 235. 248. 521; p. devem
lembrar-se da sua dignidade 6525: p. devem ler com assiduidade os capítulos 6525; p. e informação
anual prestada ao bispo sobre a vida paroquial 6518; p. eleito pelos príncipes 6478; p. enganado por
um falsa profetisa 1163; p. entre os hereges 607. 673; p. mártires 1304. 1305; p. não ligado a uma
Igreja 4092; p. não pode fazer 1554. 5646; p. nas cartas de Cipriano: 1007-1008, 1015, 1019-1020,
1022, 1031, 1035, 1038-1039, 1045-1046, 1051-1052, 1055-1056, 1058, 1067-1068, 1088, 1104,
1120, 1133, 1160, 1163, 1165-1166, 1168; p. preparam os seus sucessores 5122; p. que a Igreja
sustenta 512; p. que celebram missa, mas não comungam 6519; p. que comungam como leigos
1133; p. que procederam bem 178; p. que recebem a Eucaristia dos diáconos 2224; p. que voltaram
à Igreja 1256; p. sem exame prévio 2215; p. separados da Igreja 1088. 1089. 1257; p. só diz Gloria
in excelsis na Páscoa 5890;
– p. e bispo 178. 1212. 1221. 1245. 2306. 2397. 2760. 2776. 3546. 3594. 4521. 4522; p. e casamento
6461; p. e celebração da Eucaristia 3339. 6535; p. e comunidade 180; p. e confissão 6498. 6543; p.
e diácono 5893; p. e esposa 5431; p. e falsas ordenações de clérigos 1477; p. e fé 521; p. e festas
de casamento 4456c; p. e filhos 3506; p. e gratificação 1067; p. e imposição das mãos 1251. 1420.
1628; p. e impureza 4112; p. e lapsi 1031. 1038. 1039. 1051. 1055. 1056; p. e livros litúrgicos 5658;
p. e lugar de ordenação 2205; p. e mulheres 2209; p. e óleo do crisma 4522; p. e palavra 3605; p.
e Papa 5529; p. e pecadores 889; p. e penitência 6516. 6522; p. e penitencial 6524; p. e penitentes
2261. 5733; p. e perdão dos pecados 2261. 5426; p. e pregação na presença dos bispos 3396. 3397.
5123; p. e reconciliação 1104. 1170
PRESENÇA

– viver sempre na p. de Deus e descansar e descansar na meditação das coisas divinas 2669a
PRESÉPIO

– p. do Natal 3742. 3756
PRESIDÊNCIA

– honra da p. 541
PRESIDENTE, PRESIDENTES

– aos pés do p. se depõem os bens a repartir 397; pregação dos p. 1665; unir-se ao p. 235
– p. canta o salmo com os fiéis 3128; p. diz as orações e a acção de graças 395. 397; p. toma a palavra
para fazer uma exortação 397
PRESIDIR

– aceitar p. 1915; p. com liberdade 1134
PRESSA

– não deve haver p. em separar certos pecadores 841; p. intempestiva em perdoar os pecados 965
PRETÓRIO

– o p. é assim chamado porque há um magistrado, pretor, que aí tem a sua sede para a gestão dos
assuntos 5494
PRIMA

– aparição da hora de P. 4130
PRIMAVERA

– equinócio da P. 1264; festa do Salvador foi na P. 1290; lua nova da P. 144; P. divina 1291; P. é a
estação dos baptismos 1456; festa da P. 148c; foi na P. que os filhos de Israel deixaram o Egipto
2042

Profuturus

1991

PRIMÍCIAS

– festa das p. 893; modo de proceder dos leigos na oferta das p. 4180v; p. das criaturas 510; p. das
ofertas 4180k; p. de mel e leite dos neófitos 2253. 2261; p. e dízimos 1573. 1642. 2279; o que eram
as p. 148b
PRÍNCIPE, PRÍNCIPES

– bispo e orgulho dos maus p. 906; bispo não é p. 903; p. da Igreja 892
PRISÃO, PRISÕES

– acontecimentos depois da p. de Jesus 1325; deixai as p. com que ainda quereis prender-vos 858;
diáconos que iam às p. 1031; p. de cristãos na perseguição de Diocleciano 1271
PRISIONEIROS

– assistência aos p. 397. 704. 1022
PROCLAMAÇÃO

– p. do Evangelho escuta-se de pé 1537; p. do Antigo Testamento seguida do Novo Testamento 4577
PROCÔNSUL

– p. Galério Máximo 1188-1190
PROCURADOR

– nenhum ministro de Deus deve ser p. 1007. 1008
PRODÍGIOS

– p. de Eliseu 2041; p. de Moisés 2041
PROFANO

– não misturar o sagrado e o p. 2614
PROFECIA, PROFECIAS

– p. do baptismo e da cruz 317; vemos nas igrejas o cumprimento da p. do lobo e do cordeiro, pois
imperadores, chefes de prefeituras, comandantes militares, soldados, trabalhadores que vivem do
trabalho manual, criados e mendigos, todos participam igualmente da mesa sagrada, escutam as
mesmas leituras e gozam do mesmo baptismo 4458d
PROFETA, PROFETAS

– como pregaram os p. no sacramento, sobre Deus 1437b; como receber um p. 204; compreender o
sentido exacto das palavras dos p. 1437b; distinguir os verdadeiros dos falsos p. 204; leitura dos
escritos dos p. 397; os falsos p. 204.209; os p. podem dar graças quanto quiserem 203; os p. anunciavam que Deus seria visto pelos homens 511a; ouvir ler o P. 3297; salário dos p. 206; verdadeiro
p. 1572
– p. e Espírito Santo 2007; p. e lei de Cristo 237; p. e notáveis 208; p. e palavra de Deus 981; p. e
vinda de Cristo 238; p. juraram fidelidade 177
PROFISSÃO, PROFISSÕES

– «Actos Apócrifos»: p. de fé 1196
– em Roma, a p. de fé era feita de um lugar mais elevado 2993; fórmula da p. de fé 1846
– p. de fé 475. 615. 1511. 1515. 1515a. 1846. 2793. 2823. 2824; p. de fé baptismal 728. 795. 1512.
1585. 1852. 2037. 2275. 2676. 2700. 4566. 5589. 5622. 5718a. 6456; p. de fé dos pais e padrinhos
das crianças 3058; p. de fé penitencial 6540. 6685
– p. dos candidatos ao baptismo 790
PROFUTURUS

– P. de Braga: carta do Papa Vigílio 5015-5022; carta de P. ao Papa Vigílio 5015; data da carta a P.
5022

1992

Prótese

PROGRESSO

– verdadeiro p. da fé 4154
PROMESSA, PROMESSAS

– guardar a p. 2010; p. baptismais 4822. 4823; p. dos pais e padrinhos 3449. 3450. 3452; p. e renúncias
exigidas ao bebé apresentado 1314; p. feitas ao bispo são feitas a Deus 2824; p. injustas 965
PROPICIAÇÃO

– dia da p. até ao fim do mundo 880
PRÓSPERO

– P. de Aquitânia: «Capítulos das Autoridades ou Indículo» 4263-4264; «Cartas» 4266
– «Contra Collatorem» 4265; «O Chamamento de Todos os Povos» 4262
PRÓTESE

– dons sobre a p. 2900; ofício da p. 2886
PROSTRAÇÃO

– p. de todo o corpo 6071
PROSTRAR-SE

– p. aos pés do Senhor 181; p. durante a oração 1318. 1486; p. e chorar 1354; p. na primeira oração
656
PROVAR

– «provai e vede» 1892; p. o bispo antes da imposição das mãos 830
PROVIDÊNCIA

– bênção pela p. de Deus 1576
PRUDÊNCIO

– Aurélio P.: «As Coroas» 2402c-2402f; «Hinário» 2402-2402b
PSEUDO

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pseudo-Atanásio: «Contra os Novacianos» 1487; «O Sábado e a Circuncisão» 1488-1489
Pseudo-Crisóstomo: «Homilias Pascais» 1896-1912
Pseudo-Dionísio Areopagita: «A Hierarquia Eclesiástica» 4569-4590
Pseudo-Epifânio: «Anáfora Atribuída a Santo Epifânio» 4256-4258
Pseudo-Germano de Paris: «Exposição da Missa Galicana» 5704-5706
Pseudo-Hipólito: «Sermão na Santa Teofania» 829a
Pseudo-Justino: «Perguntas e Respostas aos Ortodoxos» 423-423a
Pseudo-Máximo de Turim: «Homilia» 6487
Pseudo-Teodoro: «Capítulos de Teodoro» 5756h; «Penitencial» 5756; «Resgate Penitencial» 5756a-5756g

PTOLOMEU

– rei do Egipto, que mandou traduzir a Bíblia hebraica para grego 389
PUPIANO

– abandonou a Igreja e julga o seu antigo bispo 1113; acreditou que Cipriano cometeu crimes 1112;
acusa Cipriano de ser um mau pastor 1117; caiu num escrúpulo, que deve ter sido a apostasia 1116;
destinatário de uma carta de Cipriano 1112-1119; no caso de se arrepender 1118; parece ter fugido
na perseguição 1114; tornou-se arrogante e pretensioso 1115; tu tens a minha carta e eu tenho a tua
1119

Quinquagésima, quinquagésimo

1993

PURGATÓRIO

– como é o fogo do P. 4942
PURIFICAÇÃO, PURIFICAÇÕES

– p. da carne 2013; p. das mãos 1874. 5936; p. diária na santa oração 3628; p. dos pecados 2013. 2035;
p. pagãs antes de entrar nos templos 392; p. para celebrar a Páscoa 1463
– sofrimento de Cristo e p. dos pecados 315; todos precisam de p. 4320; verdadeiras p. 651
QUADRAGÉSIMA

– finalidade da q. 6136; jejum da q. 6137
QUARENTA

– os dias das semanas da Páscoa são q. e nove 151
QUARESMA

– compensações vergonhosa na Q. 3778; comungarei na Q. 4552o; costumes diferentes da Q. 3405;
dar aos outros o que se poupa 3783. 3794; duração da Q. 1292. 1295. 1666. 3433. 3782; fiéis, penitentes e catecúmenos na Q. 4318; fim da solenidade da Q. 3774; frugalidade na Q. 3778; início da
Q. 4309; luta contra os vícios na Q. 3778. 3782; mistério do número quarenta 3784; na Q. ofereça-se o sacrifício só nos sábados e domingos 4974u; o que é a celebração da Q. 2588; observância da
Q. 3771; ofícios ao longo da semana na Q. 1667; ofícios da Q. em Jerusalém 1666-1676; oração,
jejum e esmola da Q. 1460. 1555. 3430. 3774. 3775. 3776. 3777. 3778. 3779. 3780. 3781. 3783.
3784. 4316. 4317. 4321. 4322. 4327. 4328. 4329. 5690; orações e preces na Q. 5566; Paixão e Q.
3774. 3784; sermões da Q. 3771-3773. 3774-3776. 3777-3779. 3780-3781. 3782-3783. 3784-3794.
3795-3800; sétima semana da Q. 1671; substituição de iguarias na Q. 3792. 3793; tempo aniversário
da Q. 3774; tempo solene da Q. 3784
– Q. e adereços femininos 1989; Q. e concórdia fraterna 3795. 3796. 3797. 3798. 3799. 3800; Q. e
convite à confissão 6590; Q. e misericórdia divina 4325; Q. e natalícia dos santos 2244; Q. e preparação pascal 4319; Q. e purificação espiritual 4315
QUARESMAL

– início do tempo q. 1465; jejum q. 1668. 1669. 1670
QUARTA-FEIRA

– ofícios de q.f. Santa 1676
QUEDUŠAH

– bênção do nome divino 27
QUEIJO

– oferenda do q. dentro da Eucaristia 780
QUEIXA, QUEIXAS

– q. e denúncias de leigos acerca do modo como os sacerdotes conduzem o serviço do culto e da oração
e contra a sua hostilidade ao ensino 4180g
QUESTÕES

– q. disciplinares 204-206; q. litúrgicas 200-203
QUMRÃM

– escritos de Q. 105-106
QUINQUAGÉSIMA, QUINQUAGÉSIMO

– finalidade da q. 6136; jejum da q. 6137. 6138; ao q. dia depois da Páscoa os Hebreus chamam asartha
151; o q. dia depois da Páscoa é o Pentecostes 147b. 151; nesse dia os Hebreus oferecem a Deus
pão de farinha de cevada 151; leis judaicas sobre a restituição dos campos no q. ano 148f

1994

Recorrer

QUINTA-FEIRA

– missa crismal de q.f. Santa 5584; ofícios de q.f. Santa 1677; orações de q.f. Santa 5580
QUINTO

– apostasia de Q. 359
QUODVULTDEUS

– Q. de Cartago: «Sermões» 4259-4261
RABANO

– R. Mauro: «A Instrução dos Clérigos» 6591
RÁBULAS

– R. de Edessa: «Cânones para Sacerdotes e Clérigos» 4157; «Carta ao Bispo Gemelino» 4158; «Hinos
aos Fiéis Defuntos» 4159-4160; «Hinos Eucarísticos» 4161-4162
RAMOS

– bênção dos r. 5299; ofícios do Domingo de R. 1672; procissão de R. 1673
REBANHO

– não descuidar o bem do r., não buscar os interesses próprios 3616g
REBAPTISMO

– casos de r. donatista 3360. 3361. 3362. 3364. 3376. 3377. 3379
– r. arianos 5018; r. dos que foram mal baptizados 5476; r. em tempo de guerra 4411. 4412. 4413
REBAPTIZAR

– costume de r. 1561. 3360. 3364. 3453; hereges rebaptizados 1718; não é lícito r. os arianos, os
novacianos e outros 2263; não se pode r. um baptizado 2963. 2977. 3364. 3365. 3526. 4974r
REBENTOS

– em louvor dos r. novos 3883; maus r. que produzem frutos venenosos 255; se fossem bons r. apareceriam como ramos da Cruz 255
RECÉM-NASCIDOS

– homens r.n. 3680; os pagãos expõem os r.n. 387; porque nos chamamos r.n. 558; r.n. cristãos e
baptismo 1312
RECOMENDAÇÕES

– r. a Policarpo 291. 292. 293. 294. 295; r. de Policarpo 354; últimas r. de Cipriano 1168
RECONCILIAÇÃO

– benefícios da r. 2602; penitência sem r. 2706; quem não deve receber a r. 1075; queres reconciliar-te
com Deus 3604b
– r. com Deus é causa de alegria 621; r. de um lapsus apenas pela Eucaristia 1170; r. do penitente à
hora da morte 5583; r. do Senhor aos que Lhe pedem perdão 181; r. dos pecadores pela Igreja 920; r.
dos penitentes à hora da morte 2718; r. dos rebaptizados 5018; r. e assembleia 1974; r. e casamento
2266; r. e interditos 2266; r. e lágrimas 2100; r. e vida militar 2266; r. sem penitência no fim de um
ano 2119; r. só no fim da vida 2265
RECONCILIAR

– r. os lapsi apressadamente, é enganá-los 1032
RECONHECER

– r. os próprios pecados 973
RECORRER

– r. duma proibição pronunciada pelo bispo 1037

Regeneração

1995

RECUSAR

– r. a penitência 1973; r. o pecado, mas não a penitência 1982
REFEIÇÃO, REFEIÇÕES

– bênção para a r. 1593; cristãos e r. oferecida aos mortos 616; há quem não se reúna no dia do Senhor
para a r. comum 849; na r. os monges sentam-se em lugares marcados 1344; oração antes da r. 569.
1484; tomar parte na r. sagrada, de alma e corpo sujos 1973
– r. comum 802; r. das viúvas 806; r. dos cristãos no tempo de Plínio 305
REFEITÓRIO

– silêncio no r. dos monges 1345
REFRÃO, REFRÃES

– r. respondido pelo povo 1479. 1537. 2607. 3120. 3606; r. tirado do salmo 3120; riqueza dos r. para
orar 2607. 2608
REGENERAÇÃO

– a r. está agora na água e no Espírito Santo 888; o baptismo é uma r. 391. 3200
REGINÃO

– R. de Prüm: «A Disciplina Eclesiástica» 6655-6658; «O Ritual da Penitência Pública» 6644-6654
REGRA, REGRAS

– «R. das Virgens» 4962-4965; «R. de Crodegango de Metz» 6442-6443; «R. de Frutuoso de Braga»
5604-5606; «R. de Pacómio»: 1333-1353; «R. de Santo Agostinho» 3011-3014; «R. de Columbano»
5034; «R. do Mestre» 4778-4786; «R. dos Monges» 4966-4968. 4975-5006
– não transgredir as r. do ofício 175; r. da fé cristã 522. 666. 667. 3313. 3335; respeitar as r. litúrgicas
948. 949
REI, REIS

– unção de um r. 6675
REINO

– «venha o vosso r.» 1885. 3624. 3635. 3653; vinda do r. de Deus 646. 941. 989a
REJUBILAR

– o que é r. 3192
RELAÇÃO, RELAÇÕES

– os jovens cristãos e r. sexuais ilegítimas 853; penitências por r. sexuais 5734. 5735. 5736. 5737.
5738. 5739; proibição de r. conjugais 2138
RELAXAMENTO

– perigos dos r. 2518. 2519
RELIGIÃO, RELIGIÕES

– a r. de um não prejudica nem facilita a do outro 744; cristãos e r. própria 596; não se deve recusar a
liberdade de r. 1277; r. dos pagãos 587; rito de comidas numa r. de mistérios 1393
RELIGIOSA, RELIGIOSAS

– «Carta a uma R. sobre a Penitência» 6718-6733; coros de r. 1508; fim de duas r. 5609a
RELÍQUIA, RELÍQUIAS

– celebração junto das r. 373; donde vem o valor das r. 2667; modo de transportar as r. 5684; o repartir das r. não prejudica os santos 2668; poder de cura das r. 2668; porque lhes chamamos r. 2667;
proibição de levar as r. ao pescoço 5684

1996

Responsável, responsáveis

– r. de São Pedro 5448; r. dos mártires 1190. 1240. 5071; r. e construção de igrejas 2420. 2669. 5071.
5073; r. e dedicação das igrejas 6480; r. e oratórios 5106; r. e prodígios 5071. 5072. 5073; r. e respeito
dos corpos 5469; r. e verdade da paixão dos santos 2667
REMÉDIO, REMÉDIOS

– alguns não procuram o verdadeiro r. 962; bispo e r. para curar 835; não há outro r. para quem rejeitou
Cristo senão aquele Corpo que se mostrou mais forte do que a morte, e que foi o princípio da nossa
vida 1984c; r. contra certos pecadores 1976; r. contra os pecados 2666; tomar o r. da penitência 1973
REMISSÃO, REMISSÕES

– várias r. dos pecados 873
RENASCER

– «Actos Apócrifos»: mistério do renascimento 492
RENEGAR

– r. o Senhor é ser rejeitado da vida 329
RENÚNCIA, RENÚNCIAS

– r. e promessas do bebé 1314; tradição e r. a Satanás e aos seus anjos 1515. 1515a. 2427. 2428
RENUNCIAÇÃO, RENUNCIAÇÕES

– ensinar a r. 1583; explicação do sentido da r. 2831. 2832. 2833. 2834. 2837. 5622; fórmula da r. dos
candidatos 615. 728. 734. 736. 795. 1512. 1552. 1584. 1841. 2010. 2034. 2407. 2462. 2464. 2569.
2570. 2649. 2676. 2698. 2700. 2830. 4260. 4566. 4569. 4822. 4823. 5586. 5718; fórmula da r. dos
padrinhos 1314. 4590; oração depois da r. 1414
– r. dos pais das crianças 2678. 3058; r. feita de joelhos 2569
REPARTIR

– r. os bens com quem não tem 197
REPOUSO

– r. da terra entre os judeus 148d. 148e; dias de r. 1646. 2366. 2367. 2368. 2369. 5721; o verdadeiro r.
consiste no tempo da ressurreição 2071c; ocupação no r. 3197; pecados nos dias de r. 1504; razões
do r. dominical 4753; se não nos for dado o r., não nos será dada a vida eterna 2069i; verdadeiro r.
do cristão 3029. 3421. 3423
– r. de Deus 2044. 3970; r. do oitavo dia 3341. 3421; r. do sétimo dia 519. 1646. 3009. 3010. 3423; r.
do Verbo 1282; r. e santificação 3432; r. eterno 3421. 3422. 3424; r. no dia do Senhor 5202. 5511;
r. no sábado 1646. 3421. 3422; r. para suspender o trabalho 1504; r. pela força do jejum puro 1316
RESCRITO

– r. de Galieno e recuperação dos lugares cristãos 1263; r. de Valeriano sobre os cristãos 1166
RESGATE PENITENCIAL

– Pseudo-Teodoro: «R. P.» 5756a-5756g
– r. de sete anos de jejum 5710; r. de trinta e seis dias de jejum 5708; r. de um ano de jejum 5709; r.
do jejum para os doentes 5756a; r. do jejum pelas pessoas ricas 5756d; r. do jejum pela recitação
de salmos 5756f; r. do jejum por missas 5756e; r. do jejum por pessoa interposta 5756g; r. do jejum
quando não se pode jejuar e a pessoa é pobre 5756b. 5756c
RESPEITO

– falta de r. pelas coisas sagradas 4158; falta de r. pelo cálice consagrado 4158; falta de r. pelo pão
consagrado 4158
RESPONSÁVEL, RESPONSÁVEIS

– atitudes a tomar pelo r. duma Igreja nas diversas circunstâncias da sua vida de pastor 5521a

Reverentius

1997

RESPONSÓRIO, RESPONSÓRIOS

– chama-se canto r. aquele em que quando um coro é interrompido lhe responde o outro 5491; o que
é o r. 6570
RESPOSTA, RESPOSTAS

– r. dos mártires: de Átalo 1238; de Bíblis 1233; de Blandina 1231; de Caritão 477; de Carito 477; de
Carpo 468; de Cipriano 1188; de Evelpisto 477; de Frutuoso 1192-1194; de Jeraces 477; de Justino
475. 478; de Liberiano 477; de Peão 477; de Perpétua 1184.1186; de Polião 480; de Potino 1234;
de Santo 1232; de Saturo 1187; do médico Alexandre 1238
– r. atrasada a cartas 3382; r. do povo pelo refrão 1529. 2636; r. rápida a cartas 3589; testemunho da
r. à saudação inicial 4105j
RESSURREIÇÃO

– alegria no dia da r. 2099. 2784. 3197; atitudes cristãs no dia da r. do Senhor 656; celebrar a r. do
Senhor 2004; efeitos da r. de Cristo 3859; em louvor da r. 1498; Evangelho da r. nas vigílias 1659.
1667. 1680. 1681. 1682. 1685. 1686; mistério da r. no Símbolo 3801. 3812. 3831; o dia da r. de
Cristo é o próprio Cristo 2784; o que o Senhor disse aos discípulos depois da r. 3900c. 3902b; o
que o Senhor mostrou aos discípulos depois da r. 3902a; quando será a r. 1172; verdade da r. 3902e.
3902f.
– r. da carne 741-742a; r. da natureza 165; r. de Cristo e nossa r. 914; r., discípulos e Maria Madalena
3904a. 3904b; r. dos justos 519; r. dos mortos 742. 3037. 4081; r. dos nossos corpos 516; r. é a nossa
festa anual 3859; r. e anúncio 2025; r. e Apóstolos 3909. 3940. 3941; r. e confissão de fé de Pedro
3907a. 3907b. 3907c; r. e discípulos de Emaús 3929a. 3929b. 3929c; r. e fé cristã 3901. 3902. 3910.
3921. 3925. 3926. 3937. 3937f. 3937g. 3937h; r. e felicidade 3913; r. e João 3945; r. e nós 3920; r.
e perguntas feitas a Pedro 3907e. 3907f. 3907g. 3907h; r. e vida 3910
RETRIBUIÇÃO

– r. mensal dos ministros da Igreja 1057
REUNIÃO, REUNIÕES

– «Actos Apócrifos»: r. no dia do Senhor 483
– afastar-se das r. 605; alegria provocada pela r. 2746; o que se lê em cada r. 1518; quem não vem à
r. comum 217; silêncio depois da r. 1343
– r. acaba, mas a festa não 1957; r. ao som da tuba 1336; r. de oração 337; r. diária na igreja 1391; r. do
povo de Deus 2042b; r. dominical 207. 1543. 1658. 2386-2394; r. em casa 1647; r. mais frequentes
dos fiéis 294; r. nas igrejas 621. 1383. 3127; r. no dia do Sol 397; r. nocturnas 704; r. semanal 397.
1218; r. de todos para celebrar a Páscoa 1462a
– r. dos judeus por ocasião do Pentecostes, não por causa do culto divino, mas por indignação contra
os romanos 154
REUNIR-SE

– congratular-se com os que se reuniram 277; cristãos que se reuniam duas vezes 305
– r. com frequência 209; r. em casas muito grandes, para orar 1175; r. mas não em público 447; r. na
Igreja Cristo 979; r. no primeiro dia da semana 585a; r. nos cemitérios 859; r. nos dias solenes num
banquete 446; r. num mesmo lugar 170; r. onde cada um prefere e pode 476; r. para a acção de graças
e o louvor 221; r. para assaltar Deus com as suas orações 605; r. para celebrar as festas do Senhor
743; r. para celebrar o sacrifício 984; r. para procurar em comum o interesse de todos 314; r. todos,
em particular e em comum 227
REVELAÇÃO

– para exaltar a magnificência da r. futura 2099c; r. espiritual 1501
REVERENTIUS

– R.: «Vida de Hilário de Arles» 4229

1998

Rito, ritos

REVOLTA

– r. dos judeus contra os romanos, no Pentecostes 154
REZAR

– como se deve r. 1318. 2030. 2031; não mostrar divisões no mesmo modo de r. 939; onde r. 2030.
2031
– r. a Deus na própria língua 934; r. com a cabeça descoberta 600; r. como o Senhor nos ensinou 982.
983; r. de mãos estendidas 600; r. de olhos levantados 600; r. em segredo, nos lugares escondidos
984. 1317a; r. em uníssono 1532; r. juntos e retomar os finais dos salmos 660; r. pelos que estão em
perigo 262; r. pelos que se encontram em pecado 186; r. salmos com intervalos 2237; r. segundo as
suas possibilidades 783; r. sem necessidade de monitor 600; r. sobre a água 795
REZAS

– se r. falas com o Esposo; se lês, é Ele que fala contigo 2754a
RICO, RICOS

– erras se crês que és r. no mundo 1005; o r. e Lázaro 3719; r. envergonhados de receber o baptismo
com os pobres 1952; r. que desejam mais que os outros 565; r. que desprezam os abandonados 851;
Deus repreende os ricos estultos 992b
RIQUEZA, RIQUEZAS

– perigo das r. 992b
RITO, RITOS

– «Odes de Salomão»: r. baptismais 434
– beleza dos r. litúrgicos 1273-1275. 1309. 1310; celebração dos r. da salvação 1927; disposição para
sofrer pelos r. cristãos 2959; força dos r. 2957; função dos primeiros r. judaicos 2958; o que era
visível no nosso Redentor passou para os r. sacramentais 4340; o r. da Eucaristia pertence ao culto
de latria 2962; os r. da Lei foram abolidos 2958; os r. da missa variam segundo as Igrejas 5029a;
os r. unem os homens entre si 2957; qualidades dos r. cristãos 2958; Satanás e os r. divinos 672;
sequência dos r. da Eucaristia 3881. 3890; sequência dos r. da iniciação 2009-2032. 4264
– r. da unção com crisma 1860; r. diversos de Igreja para Igreja 2709; r. dos sacramentos 891; r. falsos
dos gnósticos 500. 501; r. iniciais da missa 5307; r. judaicos na noite da páscoa 67-76. 77-86. 87-92.
93-101; r. litúrgicos cristãos 3764
– «R. Ocidentais Antigos»: R. Ambrosiano (estrutura da missa): Ritos iniciais 6741-6745; Liturgia
da Palavra 6746-6756; Preparação dos dons 6757-6761; Oração Eucarística 6762-6770; Ritos da
Comunhão 6771-6778; Ritos de conclusão 6779-6780
– R. Galicano (estrutura da missa): Ritos iniciais 6781-6786; Liturgia da Palavra 6787-6791; Preparação
dos dons 6792-6800; Oração Eucarística 6801-6805; Ritos da Comunhão 6807-6813; Ritos de
conclusão 6814
– R. Celta (estrutura da missa): Ritos iniciais 6815-6818; Liturgia da Palavra 6819-6826; Preparação
dos dons 6824-6826; Oração Eucarística 6827-6832; Ritos da Comunhão 6833-6836; Ritos de
conclusão 6837
– R. Toledano ou Hispânico (estrutura da missa): Ritos iniciais 6838-6842; Liturgia da Palavra 68436851; Preparação dos dons 6852-6862; Oração Eucarística 6863-6868; Ritos da Comunhão 68696880; Ritos de conclusão 6881
– «R. Ocidentais Actuais»: R. Hispano-Moçárabe (actual): Ritos iniciais 6882-6883; Liturgia da
Palavra 6884; Preparação das oferendas 6885-6892; Oração Eucarística 6893-6897; Ritos da
Comunhão 6898-6912; Ritos de conclusão 6913-6915
– R. Bracarense (estrutura da missa): Ritos iniciais 6916-6917; Preparação dos dons 6918; Ritos da
Comunhão 6919-6920; Ritos de conclusão 6921
– R. Romano em língua glagolítica (cânticos): Kyrie 6922; Glória 6923; Ofertório 6924; Santo 6925;
Depois da consagração 6926; Comunhão 6927; À Santíssima Virgem 6928
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– «R. Orientais Antigos»: ordenamento geral (estrutura da Divina Liturgia nos vários ritos): Ritos de
preparação 6929-6930; Liturgia dos catecúmenos 6931-6936; Preparação e transladação dos dons
6937-6938; Recitação do Símbolo e abraço da paz 6939; Anáfora e recitação da Oração dominical
6940-6946; Fracção do pão e Comunhão 6947-6952; Despedida com bênção 6953
– «R. Orientais Actuais»: R. Caldeu ou Caldaico (estrutura da missa caldaica): Ritos de preparação
6954-6960; Liturgia dos catecúmenos 6961-6967; Liturgia dos fiéis 6968-6970; Anáfora 6971-6974;
Ritos da fracção e da Comunhão 6975-6980; Ritos de conclusão 6981
– R. Malancar (estrutura da Divina Liturgia): Ritos iniciais 6982-6983; Liturgia dos catecúmenos
6984-6988; Liturgia dos fiéis 6989-6991; Anáfora 6992-7001; Ritos da fracção e da Comunhão
7002-7009; Ritos de conclusão 7010-7011
– R. Siro-Antioqueno (estrutura da Divina Liturgia): Ritos iniciais 7012-7013; Liturgia dos catecúmenos 7014-7017; Liturgia dos fiéis 7018-7020; Anáfora 7021-7030; Ritos da fracção e da Comunhão
7031-7037; Ritos de conclusão 7038
– R. Maronita (estrutura da Divina Liturgia): Ritos iniciais 7039-7041; Liturgia da Palavra 7042;
Recitação do Símbolo e abraço da paz 7043; Anáfora 7044; Ritos da Comunhão 7045; Ritos de
conclusão 7046
– R. Bizantino Grego (estrutura da Divina Liturgia): Preparação das oblatas 7047; Liturgia dos
catecúmenos 7048-7061; Liturgia dos fiéis 7062-7065; Anáfora 7066-7085; Ritos da Comunhão
7086-7090; Ritos de conclusão 7091
– R. Bizantino Romeno (estrutura da Divina Liturgia): Preparação das oblatas 7092; Liturgia dos
catecúmenos 7093-7099; Liturgia dos fiéis 7100-7102; Anáfora 7103-7108; Ritos da Comunhão
7109-7113; Ritos de conclusão 7114
– R. Bizantino Russo (estrutura da Divina Liturgia): Preparação das oblatas 7115; Liturgia dos catecúmenos 7116-7128; Liturgia da Palavra 7129; Liturgia dos fiéis 7130-7136; Anáfora 7137-7155;
Ritos da Comunhão 7156-7161; Ritos de conclusão 7162-7163
– R. Bizantino Ucraniano (estrutura da Divina Liturgia): Preparação das oblatas 7164; Liturgia dos
catecúmenos 7165-7170; Liturgia da Palavra 7171-7174; Liturgia dos fiéis 7175-7182; Anáfora
7183-7195; Ritos da Comunhão 7196-7203; Ritos de conclusão 7204-7205
– R. Arménio (estrutura da Sagrada Liturgia): Ritos iniciais 7206-7207; Liturgia dos catecúmenos 72087210; Liturgia dos fiéis 7211; Anáfora 7212; Ritos da Comunhão 7213-7215; Ritos de conclusão 7216
– R. Copta Alexandrino (estrutura da Divina Liturgia): Ritos iniciais 7217-7222; Liturgia dos catecúmenos 7223-7235; Liturgia dos fiéis – Anáfora 7236-7245; Ritos da fracção e da Comunhão
7246-7256; Ritos de conclusão 7257
– R. Etíope (estrutura da liturgia da missa): Preparação 7258; Liturgia dos catecúmenos 7259-7263;
Liturgia dos fiéis 7264-7267; Anáfora 7268-7271; Ritos da fracção e da Comunhão 7272-7280; Ritos
de conclusão 7281-7282
RITUAL, RITUAIS

– «R. da Unção dos Enfermos» 6501-6503; «R. para Acolher o Penitente e Fazer a Confissão» 6540;
r. do baptismo 1550
ROCHEDO

– Deus é um r. inacessível 1987b
RODOLFO

– R. de Bourges: «Capítulos» 6600-6601
ROGAÇÕES

– celebração das r. 5095
ROMA

– Agostinho em R. 2985; a Igreja de R. é importantíssima, antiquíssima e por todos conhecida 503a; a
Igreja de R. foi fundada e constituída pelos gloriosíssimos Apóstolos Pedro e Paulo 503a; a Igreja de
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R. é possuidora da tradição da fé dos Apóstolos 503a; apelação para R. 2229. 2230; calamidades na
comunidade de R. 156. 2741; com a Igreja de R., pela sua principalidade, é necessário que concordem
todas as outras 503; concorrência dos cristãos à compra de uma casa em R. 951; costumes da Igreja
de R. 5487; em R. não se lavam os pés dos neófitos 2019; firmeza na fé da Igreja de R. 1021; modo
de celebrar os mistérios por parte de R. 2711; não pode haver costumes diferentes dos de R. 2710;
opiniões contra o primado de R. 2710; presbíteros e diáconos em R. 2780; primado da Igreja de R.
5022; regiões de R. divididas pelos diáconos 5533. 5538. 5761; saudações da comunidade de R. à
de Corinto 155; sucessões na Igreja de R. 503a; termos muito elogiosos dirigidos à Igreja de R. 258;
tituli baptismais na cidade de R. 5539. 5545; tituli de R. divididos pelos presbíteros 5525; tomada
e destruição de R. 2774. 3661
ROMANOS

– «Carta aos Romanos» 258-268; os R. devem não devem interceder por Inácio 259. 262. 265; os R.
servem-se de palavras latinas 934
ROSTO

– quando nos encontramos em alguma aflição, pensamos que Deus nos esconde o seu r. 2071a; também
o r. do homem é como uma luz para quem o vê 2071a; ninguém pode subsistir, Senhor, se escondeis
o vosso r. 2071a
ROUPA, ROUPAS

– r. dos diáconos 1536; r. sensível e veste real de Cristo 1312
RUFINO

– R. de Aquileia: «História dos Monges no Egipto» 1712a-1712c
RUMINAR

– r. a Escritura 4144; r. o que já se conhece 3130. 3143
SÁBADO, SÁBADOS

– bênção pelo s. 1579; celebração de s. Santo 5586; cristãos e s. 2242; deixar de observar o s. 238.
408; festejar o s. 1567; homilia de s. Santo 2364; jejum e s. 855. 1996; jejum e s. Santo 1465; Jesus
mudou o s. 724; judeus e s. 152. 2004; o domingo e o s. 868. 858. 1439. 1963; observar o s. 1488;
ofícios de s. Santo 1680; orações para as leituras de s. Santo 5588; ordo do s. Santo 5303; pagãos
e s. judaico 587; processos judiciais e s. 843; repouso do s. Santo 1459. 1904; reunião do s. 1543;
s. de Deus 319. 533. 410; s. divino 1282; s. e abertura dos ouvidos 2009; vigília de s. Santo 5304.
5587; vinda dos fiéis às vigílias dos s. 6530a
– modo de proceder no Sábado Santo 6292; ministros tomam as vestes 6293; procissão de entrada 6294;
leitura em grego e latim 6295; oração 6296; leituras, cânticos e orações em grego e latim 6297; saída
da igreja 6298; ladainha diante das fontes 6299. 6300; oração 6301; bênção das fontes 6302; mistura
do crisma na água 6303; água espalhada sobre o povo 6304, ministros entram na água da piscina
6305; pontífice baptiza algumas crianças 6306; presbítero unge as crianças 6307; o pontífice vai para
o consignatório 6308; diáconos baptizam 6309; vestem-se as crianças 6310; oração da confirmação
6311; confirmação 6312; ladainhas 6313. 6314. 6315; Kyrie 6316; vai para a sede 6317; Glória a
Deus nas alturas, oração, leitura 6318; comunhão 6319; missa dos cardeais presbíteros 6320; rito
do fermentum 6321; despedia 6322; assim se faz na vigília do Pentecostes 6323
SABEDORIA

– a s. unigénita de Deus é criadora e autora de todas as coisas 1657h; o amor da s. 1958c; o Senhor
considera toda a s. que há e se manifesta em nós como participação de si mesmo 1457h; nas coisas
criadas existe alguma forma de s. 1457i; um dia a s. fez-se carne 1457j; quem ama a s. está sempre
a passar por cima do corpo e das paixões 146
SÁBIO

– a instrução do s. 196
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SACERDÓCIO

– bondade do s. e maus sacerdotes 4109; grandeza do s. cristão 2575. 2576; mistério do s. cristão
4241; que ordenou o s. foi o Paráclito 2575; quem tem o s. deve oferecer a Deus o sacrifício 878a; s.
de Cristo 4797; s. divino e dedicação ao sacrifício, ao altar e à oração 1007; s. terrestre mas celeste
2575; s. universal 4241; todo o cristão tem o s. 878a
SACERDOTE, SACERDOTES

– Cristo é s. no Céu 2872; deposição dos s. que renegaram a fé 2216; falsos s. e fórmulas sacramentais
3040; funções dos s. 871. 895. 1309. 2577; lugares especiais dos s. 174; maus s. 886. 1130; não se
opor aos s. 980; ninguém se torne depressa s. 2721; o que é um s. 2579; os co-sacerdotes 3514; os
hereges não são s. 1561; pureza dos s. 2267; responsabilidade do s. ao distribuir o corpo do Senhor
4552m; se Cristo estivesse na terra, nem sequer seria s. 4458t; temos um sumo s. que se sentou nos
céus 4458s; todos os fiéis são s. 4111; todos os filhos da Igreja são s. 2001a; verdadeiros s. 661. 877.
900. 1133. 3040; virtude do s. e celebração dos sacramentos 2654
– s. com filhos 2267; s. das estátuas pagãs 936; s. de Deus e s. do Faraó 867; s. do Céu 870; s. e acção de
Deus 2654; s. e celebração 6620; s. e consagração da Eucaristia 1965; s. e devoção 957; s. e enfermos
1965. 2577; s. e faltas públicas 6738; s. e fracção do pão 1965; s. e homilia 875; s. e intermediário
de Deus 1983; s. e liturgia 2874. 2876; s. e oração 1965; s. e oração 876. 1008; s. e Palavra 2578; s.
e penitência a cumprir 6536a; s. e perdão dos pecados 1980. 2577; s. indigno e sacramentos 6608;
s. judaicos 144; s. nos mosteiros 5004; s. que deixam a Igreja e voltam 2222; s. que se oferecem a si
mesmos 4111; s. realizam nos sacramentos o que Cristo realizou 2874; s. sentam-se no presbitério
5902; uma vez por ano, na Páscoa, cada pessoa é s. e mata a sua própria vítima 148a
SACRAMENTÁRIO, SACRAMENTÁRIOS

– «S. Veronense ou Leonino» 5371-5410a; mês de Abril 5371-5372, mês de Maio 5373-5376; mês de
Junho 5377-5380; mês de Julho 5381-5383; mês de Agosto 5384-5388; mês de Setembro 5389-5396;
mês de Outubro 5397-5400; mês de Novembro 5401-5405; mês de Dezembro 5406-5410
– «S. Gelasiano Antigo» 5563-5602; livro I: 5563-5595; livro II: 5596; livro III: 5597-5602; mudanças
no Gelasiano 6636
– «S. Gregoriano Hadriano» 5692-5702; início do s. 5692; envio do s. a Carlos Magno 6459
– «S. Gelasianos do Século VIII»: «S. de Gelona» 6444-6445; «S. de Angoulême» 6446-6449; «S. de
Saint-Gall» 6450-6452; «S. de Reichenau» 6453;«S. de Praga» 6454-6457
– «S. de Amiens» 6504-6515
– «S. de Ratolde» 6659-6670
SACRAMENTARIUM

– cada presbítero devia conhecer todo o s. (liber sacramentorum) 6522b
SACRAMENTIS (DE)

– cada um dos seis livros do tratado D.S. corresponde a um dia da Oitava da Páscoa, de segunda-feira
a sábado 2009, nota 14.
SACRAMENTO, SACRAMENTOS

– «Os S.» 2009-2032
– a santidade do s. 4552i; alegria dos s. 3431; antecipação da explicação dos s. 2009; antiguidade dos
s. da Igreja 2040; anunciar Cristo nos s. 3480; ao lembrar-me do meu s. tomei as armas da fé 961;
aproximar-se dos s. 2041; celebrar os s. 4511; coisas indignas feitas nos divinos s. 1968; coisas que
utilizamos nos s. 3418; coisas sensíveis dos s. 2626; como participar dos santos s. com a mesma língua
com que pisamos a lei de Deus 2589b; contemplação do Santíssimo S. 4578; Cristo é a origem dos s.
2023. 2811. 3230. 3276; desejo do s. 2021; devoção e respeito ao receber o santíssimo s. 4552d; divino
s. 2077; eficácia espiritual do s. 3261; elemento sensível do s. 3287; excelência dos s. da Igreja 2040;
explicação do sentido dos s. 2033; força dos s. 3452; início da explicação dos s. 2009; interrupção
dos s. em Alexandria 4406; invocação ao santíssimo S. 4575; leigos penitentes e s. 2270; liturgia dos
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s. 2873. 2874; não contemples o s. como simples pão 4552j; não dar o s. aos ímpios 4552l; não há
outro s. de Deus senão Jesus Cristo 3530b; nós e os orientais temos os mesmos s. baptismais 710;
o que são os s. 2809. 5491. 4016; os cristãos são filhos dos s. 2874; os que recebem o s. uma vez e
depois se consomem, sem cessar, em pecados 4552p; os s. não são só para os santos 4150; os sinais
são as palavras dos s. 3691; palavra e elemento sensível nos s. 3303; pequeno número de s. 3401;
porque recebes o s. só pela Páscoa e não o recebes sempre 4552r. 4552s. 4552t. 4552u; porque nos
deixou o Senhor o s. do seu corpo e sangue 4496; profanação do s. de Deus 3040; quando é que há
s. numa celebração 3411; quem não tem verdadeira fé no s. 4552k; santidade dos s. celestes 4150;
santifiquemo-nos e aproximemo-nos muitas vezes do s. 552v. 4552w; Satanás macaqueia os s. 672;
símbolos dos s. 3479; sinal sensível do s. 3289; somos ungidos no s. 3103; só os sacerdotes podem
celebrar os s. nas casas dos agricultores 4180q; transmissão das verdades nos s. 1515. 1515a; tratar
sem respeito o s. 4552h
– s. celestes 2010. 2021. 2027; s. colocados no altar 2022. 2026; s. cristãos 4082; s. da fonte 3884; s.
da Igreja 3158; s. da iniciação cristã 896. 4506; s. da mesa do Senhor 3046. 3891; s. da Oração do
Senhor 3884; s. da piedade 3288; s. da salvação 2782; s. da unidade 3289; s. de Cristo e unidade
3976; s. do altar 3331. 3880; s. do baptismo 3046. 3884; s. do Corpo e Sangue de Cristo 2027. 2253.
2261; s. do oitavo dia 3974; s. do pão e do cálice 726; s. do Símbolo 3884; s. dos judeus e s. dos
cristãos 2012. 2022; s. e alimento da Igreja 2041; s. e fé 2009; s. e frutos 3452. 3976; s. e graça 3157;
s. e mutabilidade do tempo 3479. 3480; s. e olhos do coração 2020; s. e palavra de Deus 3354; s.
e realidade 3451; s. e salvação 3160; s. e santidade de que os dá 6608; s. e tradição 3254; s. e vida
5421; s. e virtude do s. 3286; s. entendido espiritualmente 3181; s. revelem o homem espiritual 1500;
s. sem Espírito Santo 3530; s. verdadeiros e falsos sacerdotes 3040
SACRIFICAR

– forçar homens livres a s. é uma violência 597. 598; muitos nem esperaram por ser presos para s. 959
SACRIFÍCIO, SACRIFÍCIOS

– s. é uma vítima e tudo o que é queimado ou colocado num altar 5491; a Eucaristia é um s. memorial
2870; a oblação do s. faz parte do culto de latria 2962; a quem se oferece o s. do corpo e sangue de
Cristo 4786a; abraçar os s. puros e fugir dos impuros 1454; abusos na oferta do s. 4158; admirável
s. 4241; agora os s. não agradam a Deus 3119; bispos depostos não devem oferecer s. a Deus 1123;
celebração do s. depois de coisas importantes 3563; celebração do s. espiritual e místico 4460; celebração do s. incruento 4209; cessação do s. 825; como deve ser oferecido o s. dos cristãos 1454;
como eram feitos os s. pagãos 936; como são os s. e a quem os oferecemos 744; Deus não tem
necessidade de s. 312; Deus proíbe que participemos nos s. pagãos 733; diáconos que oferecem o s.
2201; diferença entre s. dos Judeus e dos pagãos 2962; é toda a Igreja que oferece o s. 6594; efeitos
da oferta do s. 5424. 5432. 5434; elementos do s. 3310; há três géneros de s. 1452; identidade do
s., qualquer que seja o dia 2651; mandato de oferecer s. e a sua ordem 174; não se celebre o s. pelo
descanso de certos fiéis 1008; nas minas não se celebrava o s. divino 1164; nós oferecemos s. em
memória dos mártires 1027; nós somos o melhor s. 3337; o que é o verdadeiro s. 3331; obediência
e s. 2102; oblação incorrecta do s. 5680; oferecemos o s. da paixão do Senhor 1102; oferecer o s.
2000. 2102; oferecer o s. pelos mortos 2080; oferta diária do único s. 2660; oração é o s. espiritual
661. 2102; qual é o s. dos cristãos 1453; santificação do s. 3881; seja puro o vosso s. 207; sentido
da palavra s. 5491; valor do s. 5435; variedade de costumes quanto ao s. 3402
– s. universal do povo judaico 147a; s. agradáveis a Deus 312. 415. 418. 454. 546. 655. 661. 994. 1921.
1932. 3136; s. aos demónios 3445. 3446; s. da Eucaristia e lapsi antes da reconciliação pelo bispo
1031. 1036. 1038; s. de Cristo e o nosso s. 4797. 4798; s. de louvor 1308. 3136; s. de Melquisedec e
s. de Cristo 5502; s. demoníacos e s. cristão 4468; s. depois da oração universal 1541; s. do cordeiro
1906; s. do povo judeu 415; s. do Senhor celebrado de maneira ilegítima 1098; s. do Unigénito 1906;
s. do verdadeiro Mediador 3332; s. e defuntos 4773. 4774; s. e homilia 1958; s. e obediência 2102;
s. e perdão dos pecados 5432; s. em memória dos mártires 1065; s. espiritual 1880; s. eucarístico e
nós 5436; s. incruento de Cristo 1925; s. no sentido de Eucaristia 708.1007. 1450; s. oferecido na
cadeia diante dos confessores 1015; s. oferecido por Mónica 3003; s. pelos defuntos 5510; s. pelos
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que morreram 3709; s. que os cristãos recusam 456. 597. 616; s. que os fiéis conhecem 3119; s.
sacrílegos 1133. 1160; o s. do Verbo de Deus 1457b
SACRILÉGIO

– ultrajar o Sangue de Cristo é s. 1476
SACRISTIA, SACRISTIAS

– a Eucaristia guarda-se na s. 1624; procissão de regresso à s. 5885-5886. 6119; s. de ambos os lados
da igreja 1536
SADUCEU, SADUCEUS

- características dos s. 154e
SAGRADA ESCRITURA

– ignorar as E. é ignorar a Cristo 2737; instrução na S.E. 352; leitura da S.E. 605. 4816. 4818; maneira
de ensinar da S.E. 3478; o que é a S.E. 4817; Orígenes, ainda leigo, intérprete da S.E. 1253; são
muitos os mistérios que não constam das E. 1515. 1515a; as montanhas de Israel são as páginas
da S.E.; apascentai-vos nela, se quereis apascentar-vos em segurança; tudo o que nela encontrais,
saboreai-o bem; tudo o que encontrais fora dela, rejeitai-o 3616k
– mestres nas S.E.: João, que tinha os livros das Escrituras no coração 1306; Orígenes 1253; Pápilo e
Valente 1305
SAGRADO, SAGRADOS

– defuntos e véus s. 5128. 5129; não misturar o s. e o profano 2614
SAL

– água com s. para aspergir as casas 5526; bênção depois de dar o s. 5575; rito para o sal 5285. 5574;
s. dado logo ao nascer 2981; s. e catecúmenos 2250. 2259. 2678. 4517. 5517
SALA

– estar na s. de cima 906
SALÁRIO

– s. (espiritual) dado diariamente a cada cristão 1451; s. de um bispo herege 1247
SALÉM

– S. significa cidade de paz 539
SALMISTA, SALMISTAS

– os s. são assim chamados porque cantam salmos 5492; escolha dos s. 5516; nomeação do s. 4479.
5594; o s. salmodia sozinho 2636; s. casados uma só vez 1562; s. e vestes 2759
SALMO, SALMOS

– s. é o nome dado ao canto acompanhado ao saltério 5491; os s.são cantados para levar à compunção
o espírito dos que os ouvem 5492; a história ensina, a lei instrui, a profecia anuncia, mas o livro
dos s. é medicina geral da salvação humana 2061a; a quem se cantam os s. 3122; Apóstolos e os
s. 2693; assiduidade aos s. 1353; atitudes ao cantar os s. 3606; a dimensão profética dos s. 2061b;
cantar o s. com todo o corpo 3606; canto dos s. 2696. 2998. 2999. 3105. 3108. 3122. 3128. 3170.
3204. 3371. 4577; combate à quantidade de s. 4121; cristãos e os s. 1469; Cristo e os s. 2075. 3105.
3116. 3180; cursus monástico dos s. 5034; David, cantor de s. 2687; deve observar-se a ordem dos
s. 2775; divisão dos s. mais longos 4121; efeitos do s. 2062. 2065. 2665; exemplos de s. cantados
2686; falar dos s. 3121; fazer nossos os sentimentos dos s. 3107; finais dos s. 660; glória no fim dos
s. 5684; gravar os s. na fronte 3091; importância dos s. 5007; influência dos s. em Agostinho 2995.
2997. 3006; Jesus e os s. 2692. 3088; louvor do livro dos s. 1469. 1517. 2688. 2689. 2690. 2691.
2692. 2695; mártires e os s. 1564; mistério dos s. 3156; nos s. vemos Jesus nascer, mas também
afrontar a sua paixão, repousar no túmulo, ressuscitar, subir aos Céus e estar sentado à direita do Pai
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Salmodia, salmodias

2060; número de s. a recitar 1486. 4782. 4783. 4784; número de s. no ofício monacal da Palestina
4128; número de s. no ofício monacal do Egipto 4115; o canto do s. funde as vozes 2665. 2696; o
que é cantar um s. 3241. 3242; o que são os s. 2062. 2064. 3172; oração pessoal e colecta entre os s.
do ofício 2237. 4118; ordem do canto dos s. 1280; os s. são nosso espelho 3107; posição do corpo
durante os s. 4122; prazer do s. cantado 3697; proibição de cantar s. populares 2245; proibição de
juntar s. 4781; prostração depois do s. 4778; quando se canta um s., que todos o cantem 2696; que
s. utilizam os presbíteros 6522; quem fala nos s. 3218; recitação silenciosa dos s. 2685; recitar os
s. musicalmente 1469; refrão cantado dos s. 3204; responder aos s. cantando 3130; reunir-se para
cantar s. 1543; riqueza dos s. 2063; riqueza dos s. 3189; s. que têm aleluia 2076; s. que têm o título
para o fim 2075; santos e s. 2694; sentir no coração os s. que se dizem com a boca 3011; terminações
dos s. 4233. 4234; títulos dos s. 3139. 3143. 3152. 3158. 3159. 3227. 4230. 4231; um Anjo ensina
a cantar os s. aos monges 4115-4116; valorizar a atenção ao s. 4121; ver Cristo nos s. 3180; virgens
e os s. 1483; viver o s. que se canta 3205; voz de Cristo nos s. 2072. 3150. 3197. 3232
– comentários aos s.: salmos em geral 1438. 1439. 2060; salmo 1: 1517. 2061-2065; salmo 2: 1440;
salmo 3: 2724; salmo 4: 2725. 4230; salmo 5: 1311. 2726; salmo 6: 1312; salmo 7: 3083; salmo 9:
2727; salmo 11: 1313; salmo 14: 1314. 1441; salmo 15: 4231; salmo 17: 3084; salmo 18: 3085-3087;
salmo 19: 2728. 4232; salmo 21: 3089-3092; salmo 22: 2027. 3093-3098; salmo 24: 3099; salmo
25: 3100; salmo 26: 3101-3104; salmo 29: 3105; salmo 30: 3106-3107; salmo 32: 3108-3110; salmo
33: 3111-3113; salmo 35: 2066. 4233; salmo 36: 2067-2068. 3114-3115; salmo 37: 904. 2729. 31163118; salmo 38: 2069; salmo 39: 2070. 3119; salmo 40: 3120; salmo 41: 2607-2608. 3121-3125;
salmo 42: 3126; salmo 43: 2071. 3127; salmo 44: 3128-3129; salmo 46: 2609-2611. 3130-3132;
salmo 47: 3133; salmo 48: 1517a. 2072-2074. 3134; salmo 49: 3135-3137; salmo 50: 3138; salmo
51: 3139; salmo 52: 3140; salmo 53: 1442; salmo 56: 3141-3142; salmo 59: 1518. 3143; salmo
60: 3143a. 3143b; salmo 61: 2075. 3143c; salmo 63: 3144; salmo 64: 1443. 3145-3146; salmo 65:
4234salmo 66: 2730. 3147-3149; salmo 67: 2731; salmo 68: 2732; salmo 69: 3150; salmo 70: 3151;
salmo 71 3657a-3657b; salmo 72: 3152-3154; salmo 76: 3155. 5008; salmo 77: 3156-3157; salmo
80: 3158-3163; salmo 85: 3164-3167; salmo 86: 2733. 3168-3170; salmo 87: 3171; salmo 89: 3172.
3664a; salmo 90: 3173; salmo 91: 3174; salmo 94: 3175; salmo 95: 3176; salmo 97: 3177-3179;
salmo 98: 3180-3182; salmo 99: 3183-3188; salmo 100: 3189. 5009; salmo 102: 3190-3193; salmo
103: 3194-3195; salmo 104: 5010; salmo 106: 3196; salmo 110: 3197; salmo 113: 3198; salmo 116:
3199; salmo 118: 905. 1444. 2076. 3200-3203. 5011; salmo 119: 3204-3205; salmo 120: 3206; salmo
121: 3207-3208; salmo 122: 3209; salmo 123: 2734. 3210-3211; salmo 124: 3212; salmo 125: 3213;
salmo 126: 3214a; salmo 127: 1445; salmo 129: 3215-3216; salmo 130: 3217; salmo 131: 1446.
3218; salmo 132: 1446a-1446b. 3219-3222; salmo 133: 2735; salmo 134: 3223-3224; salmo 135:
3225; salmo 136: 3226; salmo 137: 3227-3228; salmo 138: 3229-3231; salmo 139: 3232-3233; salmo
140: 3234-3235; salmo 141: 1447; salmo 143: 3236-3237; salmo 144: 2612. 3238; salmo 145: 3239;
salmo 146: 3240-3241; salmo 147: 3242; salmo 148: 3243-3246; salmo 149: 3247; salmo 150: 3248
– s. antes do ágape 605; s. breves 3183. 3184. 3204. 3219; s. cantados 747. 3121. 1479. 2612. 2685.
2686. 2687. 3101; s. com intervalos 2237; s. comuns a católicos e donatistas 3091. 3092; s. contra
a seita de Donato 2950-2953; s. da comunhão 1892; s. das vigílias 1655. 1659; s. de confissão e de
louvor 3184; s. de lamentação 3232; s. depois do ágape 1386; s. do ofício divino cantados 4116; s.
durante o convívio 955; s. durante o trabalho 2757; s. e aleluia 4785; s. e cantores 2236; s. e colectas
4781; s. e Cristo 1438. 1440. 1441. 1442. 1446. 1447; s. e festa 1988; s. e glória final 4781. 5017; s.
e monge 4121. 4137. 4142. 4143; s. e nós 3121; s. e paixão de Cristo 3144; s. e voz da Igreja 3143;
s. e voz de Cristo 3141. 3143; s. e voz do templo 3217; s. ensinados a leigos 4970; s. explicados
aos poucos 3087. 3107; s. graduais 3207; s. lido por inteiro 3168; s. lucernares 1657; s. na Igreja
de Antioquia 1266; s. no tempo pascal 4785; s. que descreve a paixão de Cristo 3090; s. recitados
de cor 4184; s. responsorial 5546. 6076. 6560; s. rezados de maneira contínua 2237; s. sabidos de
cor 2610; s. são nossos e do Espírito 3102; s. sempre apropriados 1661; s. todo cantado antes de ser
explicado 3229
SALMODIA, SALMODIAS

– cantamos as melodias da s. 1281; clima de festa da s. após a paz 1273-1275; hinos e s. em direcção
ao Deus único 1280; leiga que s. com os monges 4188; maneira de executar a s. variada nas vigílias

Santificação
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1529; ordem da s. 5176. 5523; penitência dada ao monge que se ria durante a s. 1338; um só ordo
de s. 5649; variar a s. 1532
– s. a rezar com o penitente 5355; s. como um trovão 1960; s. diurna 4190; s. dominical não podia
começar na ausência do superior 1341; s. e Eucaristia 4577; s. e compunção 5414; s. e tempo 1532;
s. inicial da sinaxe 4573; s. ininterrupta 4193; s. monacal e contemplação 4142; s. nas igrejas 5542;
s. responsorial 1218
SALOMÃO

– «Odes de S.» 434-440; Cristo é o verdadeiro S. 3214
SALMODIAR

– cantar e s. 3197; maneira de s. 2237. 4989. 5655; o povo aprendeu a s. 4915. 4932. 4933; um leitor
salmodia os hinos de David 1537; viver bem é s. bem 4916. 4917. 4918; voz daqueles que salmodiam
1280
SALTÉRIO

– monges e conhecimento de cor do s. 1353; o que é o s. 3109. 3126. 3142. 3151. 3161. 3241; pega
num s. e aprende os salmos de cor 1483; prefácio ao s. 5007
SALVAÇÃO

– a s. é para todos 502. 991. 4305; história da s. 1614; Igreja e s. 2085; incerteza da s. 4894; não há
s. sem baptismo e Corpo de Cristo 3048; ninguém pode obter e conservar a s. fora da Igreja 2968;
realismo da s. 516; s. do homem precisa do baptismo e da conversão 2971; a s. não é uma coisa
fictícia 1468c
SALVADOR

– fé e S. 856; imagem do S. 926. 5484; o S. e os seus membros 847. 1805; Páscoa e S. 829. 1906;
também hoje o S. chama todos os pagãos à fonte da sabedoria, e convida todos os seres humanos à
graça 2072a
SALVIANO

– S. de Marselha: «O Governo de Deus» 4465-4468; «Contra a Avareza» 4468a
SANCTUS

– apologia do S. 6509; citação do S. 4512; citação do S. no Cânone Romano 5008. 5527; dizer o S.
em todas as missas 5124; não alterar o texto do S. 5690
– post-Sanctus 1616. 2275. 2908. 4554. 4598. 4612. 4620. 4627. 4638. 4646. 4654. 4661. 4669. 4678.
4685. 4698. 4707. 4720. 4729. 4737. 4741. 5319. 5727
SANGUE

– «O S. de Cristo» 2924
– antítipos do precioso S. 1926; aprender a conhecer o S. do Verbo 881. 909; baptismo de s. substitui
o baptismo da água 638; o s. de Policarpo apaga o fogo 371; Sacerdotes e mistério do S. salvador
1309; tomar parte no S. do Cordeiro 1296; ultrajar o S. de Cristo é sacrilégio 1476; ungir cada semana
as nossas almas com o S. do Cordeiro 1299
– S. de Cristo 160. 265. 514. 516. 563. 891. 895. 1096. 1494-1495. 2028. 2482. 2483. 2484. 4213; S.
derramado por nós 164; S. do Senhor e libertação dos pecados 1971; s. dos mártires e semente de
cristãos 608; s. dos mártires é sementeira eficaz 608; S. libertador do Cordeiro imaculado 1840; S.
precioso 1300; S. sob a forma de vinho 1906
SANTAS

– «coisas s. aos santos» 2662. 5717
SANTIFICAÇÃO

– Cristo é a nossa s. 1984e; elemento e s. 2013; s. judaica 53-56; s. pela criação 53; s. quotidiana 989
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Segredo

SANTO, SANTOS

– «as coisas s. aos s.» 1623. 1891. 2918. 2919; «Sermões para os S.» 4368-4374
– abertura das portas do Santo dos Santos 2034; aproximar-se do S. dos S. 1931; memórias dos s.
4020; missas em honra dos s. 5068; o que é ser s. 4149; o S. dos S. do baptistério 1848; orações
dos s. no Gelasiano antigo 5596; quem é s. aproxime-se 1570; quem não é s. torne-se s. 1570; s. é
aquele que vive na fé 2643a; s. são aqueles que se tornaram semelhantes a Deus 5758b; ser s. não
é não ter pecado 4149
SANTORAL

– o s. do Gelasiano antigo 5596
SANTUÁRIO, SANTUÁRIOS

– estar fora do s. 252; ex-votos nos s. dos mártires 4462; onde procurar o s. do Senhor 884; para se
entrar no s. é preciso estar preparado 878a; s. da regeneração 2034; s. dos mártires 4462
SATANÁS

– calcar aos pés o pacto com S. 1846; combate contra S. 2479; comungar e a seguir voltar a dar o
nome a S. 4552q. 4552r; fórmula de renunciação a S. 1584. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845; irritação
de S. contra os fiéis 1845; pleito entre S. e os exorcistas 2817. 2818. 2819; renunciação a S. 1839.
1841-1845; renunciação ao culto de S. 1845
– S. baptiza os seus crentes e promete o perdão dos pecados 672; S. é o ponto de partida da crença de
Novaciano 1257; S. macaqueia os ritos divinos 672
– o que é a pompa de S. 1843. 1844; o que é a vaidade de S. 2835; o que é o culto de S. 1845; o que é
o engano de S. 2836; o que é o serviço de S. 2834; o que são as obras de S. 1842; o que são os anjos
de S. 2832. 2833
SÁTIRO

– história e de S., irmão de Ambrósio 2077-2080
SATURNO

– deus dos pagãos romanos 587
SAUDAÇÃO, SAUDAÇÕES

– «O Senhor esteja convosco» 3893. 5148. 6080. 6592; «A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja
com todos vós» 1957a
– fórmulas de s. 193. 288. 354. 355. 2599. 2679. 2889. 2902; s. da Epístola de Barnabé 311. 325; s. de
Clemente Romano aos Coríntios 155; s. de Inácio de Antioquia: 212. 228. 229. 245. 257. 258. 267.
269. 279. 288. 289. 290. 298; s. de Policarpo de Esmirna: 342. 343. 354. 355. 375; s. dos Apóstolos
e dos presbíteros 1534; s. final na ordenação 4588; s. inicial do bispo 2616; s. no Novo Testamento
140; s. separada dos homens e das mulheres 1539; testemunha da s. inicial 3339. 4105j
SCHOLA

– instituição da s. cantorum por Gregório Magno 6635; lugar da s. 5901. 5906. 5907; oblação da s.
5935
SEBASTIÃO

– martírio de S. 2076b
SEDE

– quem substitui o Papa não se senta na sua s. 5888; s. do bispo 832. 1479. 6103
SEDÚLIO

– S.: «Hino Pascal» 4244-4245; «Obra Pascal» 4246
SEGREDO

– rezar em s. 984. 1317a. 2031; no s. do coração 984a; s. de Deus 3083; s. dos mistérios 2041

Sepultar
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SEGUNDA-FEIRA

– ofícios de s.f. Santa 1674; s.f. e jejum 855; s.f. e sentenças 843
SEITA, SEITAS

– s. desprezível 445-448; s. dos cristãos não perecerá 746; s. gnóstica de Marcos e falsas Eucaristias
499. 500
SELO

– «Actos Apócrifos»: s. da crismação 1200
– catecúmenos e s. 839; marcar-se com o s. 1946; Novaciano não recebeu o s. do bispo 1257; o beijo
da paz é o s. da oração 654; prevenir-se com o s. 1943; ter medo do s. 1945
– s. da santificação 2103; s. do espírito Santo 2103; s. do Senhor e baptizados 1140; s. do Senhor no
sentido do baptismo 1221. 1250. 1312. 1937; s. espiritual após o baptismo 2020
SEMANA, SEMANAS

– afazeres nos seis dias da s. 4756; designação dos dias da s. 5030; ofícios da s. pascal 1681-1682;
ofícios nos seis dias da s. 1657; primeiro dia da s. 139; reunião no primeiro dia da s. 585a; reunião
todas as sete s. 149b; sequência do serviço ao longo da s. 5765; uma s. de semanas após a Páscoa é
o Pentecostes 151
– jejum na S. Santa 1555; ofícios da S. Santa ou S. Maior 1672-1680; sermões na S. Santa 1491-1495;
Triodion ou cânones da S. Santa 5755c
SENHOR

– amar o S. 990; aproximar-se do S. 3112. 3113; convertei, S. 3689; estar longe do S. 3124; modos
diversos de o S. chamar 3193; nascimento, morte e ressurreição do S. 2944; o que fez o S. 3295a;
o S. é bom, sobretudo para os que O esperam 2059e; o S. é o dia do nosso coração 3734; o S. é que
baptiza no Espírito Santo 3264; podes ficar aqui e estar junto do S. 2059g; reconciliação dos que
pedem perdão ao S. 181; retribuímos agora mais ao S. porque lhe devemos mais 4468a; salmo que
chama S. ao nosso Salvador 1309; sofrimento do S. e purificação dos pecados 315; vinda do S. sobre
as nuvens do céu 209; voltados para o Senhor 3674
SENHORA

– s. opulenta e rica, unge os olhos com colírio de Cristo 1005; s. rica que não pode fazer boas obras
na igreja 1006
SENHORIAL

– o domingo é o dia s. 1488
SENSUALIDADE

– onde está a oração e a palavra, afasta-se o desejo da s. 2058i
SENTADO

– bispo pode falar s. 1387
SENTENÇA, SENTENÇAS

– s. contra Cipriano 1189; s. contra Justino e seus companheiros 478; s. dos bispos pronunciadas na
segunda-feira 843
SENTIDO, SENTIDOS

– os nossos s. 748; s. e fé 1869; s. espiritual da comunhão 1857. 1869
SEPTUAGÉSIMA

– qual a finalidade da s. 6135
SEPULTAR

– no baptismo fomos sepultados com Cristo 1514; proibição de s. nas igrejas 6621
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Sepultura

SEPULTURA

– baptismo e s. 2018; proibição de s. nas igrejas 6621; sumptuosidade da s. e mortos 3709
– s. de Cipriano 1190; s. de Jesus 1819; s. do baptismo 1514; s. dos fiéis 5163. 4590; s. e salário do
trabalhador 816
SEQUÊNCIA

– s. ou iubilatio 5909. 6562
SERAPIÃO

– S. de Tmuis: «Anáfora do Sacramentário de S.» 1406. 4715; «Eucológio» 1394-1423
SERMÃO, SERMÕES

– «S. de Agostinho» 3597-4085; «S. de Ambrósio» 2095; «S. de Anastásio Sinaíta» 5717; «S. de André
de Creta» 5755; «S. de Fausto de Riez» 4496-4503; «S. de Gregório de Nazianzo 1913-1962; «S. de
Leão Magno» 4267-4389; «S. de Pedro Crisólogo» 4235-4243; «S. de Quodvultdeus» 4259-4261;
«S. para o Dia de Natal» 1962; «S. sobre o Baptismo» 1979-1980; «Sermões» 2403-2423
– s. aos neófitos 3597-3598; s. escritos para serem lidos ao povo 4811; terminação dos s. 4818
SERPENTE

– os hereges ofitas adoram a s. 4462d. 4462f; vivamos unidos a Cristo, subamos com Cristo, para que
a s. não possa encontrar na terra o nosso calcanhar e feri-lo 2059f
SERVO, SERVOS

– como se reconhece o s. de Deus 3233; s. do bispo 830
SETE

– o número s. é o princípio de toda a dignidade 147a; se contarmos s. semanas a partir da Páscoa,
chegamos ao quinquagésimo dia 147b
SETENTA

– tradução dos S. 1242. 1787
SÉTIMO

– devemos olhar o quarto mandamento, sobre o s. dia 148; o s. dia da semana é aquele em que se
fazem as festas de mais longa duração 148c
SEXAGÉSIMA

– finalidade da s. 6136; jejum dos Gregos na s. 6137
SEXTA

– hora de S.: hora tradicional de oração 549. 770. 817. 1001. 1384. 1483. 1532. 1647. 1656. 4128.
4950; o processo de Jesus foi à hora s. 1325; salmos e antífonas da hora de S. 1656. 3015
SEXTA-FEIRA

– celebração da s.f. Santa 5585; composições poéticas em honra da celebração de s.f. da Paixão do
Senhor 5585; data da s.f. Santa 1902. 1904; jejum de s.f. 855; jejum de s.f. Santa 654; ofícios de s.f.
Santa 1678. 1679; ordo da s.f. Santa 5302; s.f. passou a ser dia muito venerado 1287; s.f. Santa dia
da Páscoa judaica 854
SIÃO

– qual é esta S. 1277a; igreja de S. 1664; o que é S. 3146
SIGLAS

– lista das s. citadas em nota: p. 7-10

Simbolismo

2009

SIGNAÇÃO

– fórmula de s. 1354; s. da fronte na Confirmação 796; s. no peito, na fronte, nos ouvidos e na boca
1378
SÍLABA, SÍLABAS

– análise das s. 1509
SILÊNCIO

– a obscuridade da Escritura é uma forma de s. 1515. 1515a; escuta, em s., da proclamação do Evangelho
1537; fazer-se reconhecer pelo seu s. 223; o carácter sagrado dos mistério foi mantido em s. 1515.
1515a; os Romanos devem permanecer em s. 260; rezar em s. 2031; superioridade do silêncio em
relação ao barulho 1317; virtude do s. 2058c
– s. da anáfora 2905; s. dos leigos 1536; s. e mistério 2594; s. e ofício divino dos monges no Egipto
4120; s. monacal 4994; s. na assembleia 1538. 1539; s. na liturgia 2883. 3138. 3158
SILVESTRE

– cânones enviados ao Papa S. 2187
SIMBOLISMO

– finalidade do s. 3425; s. baptismal 1551. 2637; s. e assembleia 2035
– s. do rio de Deus 1443a; s. da água baptismal consagrada 2851; s. da água do lado de Cristo 2485;
s. da apertio aurium 2009. 2033; s. da apresentação dos candidatos às ordens 4588; s. da comunhão
1866-1872; s. da comunhão com leite e mel 4526; s. da data da iniciação 2555. 2562; s. da entrada
dos santos mistérios 5614; s. da Epístola 6578; s. da escuta da Palavra 5614; s. da formiga de Deus
3148; s. da fórmula do baptismo 1565. 2852; s. da fracção 6586; s. da fracção do pão 2914; s. da
genuflexão 4588; s. da imersão baptismal 4570; s. da imposição das mãos 4588; s. da imposição
do Evangeliário 4588; s. da introdução à anáfora 1876-1877; s. da leitura do Evangelho 5614; s. da
leitura do Evangelho 6581; s. da mistura de vinho e água 5680; s. da mistura do vinho e água 4499;
s. da mulher samaritana 3277; s. da noite 3272; s. da nuvem 2035; s. da oração colecta 6577; s. da
Oração dominical 5614; s. da ordem da recolha das ofertas 6583; s. da patena envolvida no véu
6585; s. da paz no início da missa 6070; s. da pequena entrada 5614; s. da pomba 2035. 2036. 2037;
s. da profissão do Símbolo 5614; s. da purificação das mãos 1874. 2897; s. da Quaresma 3939; s. da
renúncia monacal 4589; s. da tonsura monacal 4589; s. da tríplice imersão e emersão 4520. 5449;
s. da unção com crisma 1860. 1861. 1862. 1863. 2010; s. da unção com crisma depois do baptismo
4571; s. da unção das narinas 1860. 4519; s. da unção de todo o corpo 2850; s. da unção do peito
1860. 4520; s. da unção dos ouvidos 1860. 4518; s. da veste branca 1871. 2039. 2859. 4520; s. da
veste branca baptismal 3864. 4571; s. da veste de linho do bispo 2841
– s. das imersões baptismais 5627; s. das imersões e emersões baptismais 1852. 2855. 2856. 2857
– s. de Babilónia e Jerusalém 3145; s. de David 3139; s. de Laudes 4129; s. de Noa 4128; s. de Sexta
4128; s. de Tércia 4128; s. de Vésperas 4128
– s. do «corações ao alto» 1876; s. do «dêmos graças ao Senhor» 1877. 2904; s. do ajoelhar 4588; s.
do Aleluia 3955. 6580; s. do anel do bispo 5515; s. do azeite 4937; s. do báculo 6581; s. do báculo
do bispo 5515; s. do bater palmas 3131; s. do beijo da paz 1875. 4588. 4589; s. do cálice elevado
6584; s. do canto dos salmos 1954; s. do cordeiro e do cabrito 4207; s. do corpo direito 2829; s.
do corvo 2035; s. do despojar-se das vestes 4520. 4569. 4589; s. do dobrar os joelhos 4588; s. do
estar de joelhos 2828; s. do estar de pé diante do altar 1954. 4589; s. do estar de pé e descalço 2820.
2821. 2822. 2827. 4520; s. do fechar das portas 5614; s. do fechar e abrir a fonte baptismal 5618;
s. do Gloria in excelsis 6576; s. do intróito 6574; s. do Ite, missa est 6587; s. do Kyrie 6575; s. do
levantar-se depois de ter ajoelhado 1515. 1515a; s. do lodo sobre os olhos 2020; s. do lugar elevado
na assembleia 3668; s. do Magnificat 5731; s. do maná 3287; s. do mar Vermelho 3271; s. do modo
de comungar 2923; s. do número cinquenta 149b. 1998. 2004; s. do número oito 2003; s. do oitavo
dia 905; s. do óleo do crisma 1857. 1858. 2038. 4571. 4586; s. do óleo do exorcismo 1851; s. do
orárion 5682; s. do orárion do diácono 2878; s. do orárion do eleito 2843; s. do ósculo da paz 5614;
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Simbolismo

s. do pano de linho dos neófitos 4520; s. do peixe, das brasas e do pão 4246; s. do pôr-se de pé 2843;
s. do renascimento baptismal 2861. 2862; s. do responsório 6579; s. do Sangue de Cristo 2485; s.
do Símbolo 6582; s. do sinal da cruz na fronte 2841. 2842. 4588. 4589; s. do Tempo pascal 3939; s.
do tocar no nariz 2009; s. do triságio 5614
– s. dos cânticos 5614; s. dos círios acesos 1954; s. dos exorcismos 2457. 2458. 2674. 2819. 2826; s.
dos nomes do baptismo 1937; s. dos números 1295. 1439. 1515. 1515a. 3790; s. dos ritos baptismais
4570. 4571; s. dos ritos da iniciação 2555. 2563. 2564. 4570. 4571; s. dos santos óleos 4586
SÍMBOLO, SÍMBOLOS

– a fé que se contém no S. 3801; a Igreja oferece os s. do corpo e sangue de Cristo 4458b; aprender
o S. 4974s; dizer o S. em vez das crianças 4936; dizer o S. todos os dias 3649. 3815; entrega e explicação do S. aos competentes 2090. 2679. 2678. 2792. 2940-2949. 3802. 3803. 4518. 4819. 5076;
fidelidade ao S. 1437c. 2699; finalidade do S. 2940. 2949. 3814; força dos s. 3425; guardar o S. no
coração 2676. 3832; interrogação sobre o S. 2196; introdução do S. 5578; não escrever o S. 3802.
3814; o que é o S. 2677. 3800. 3804. 3815; o S. como cântico de adoração e de louvor 4578; o S.
como exorcismo 2700; o S. é um espelho 3649; o S. não é novidade nenhuma 3814. 3815; o S. não
se diz todos os dias na igreja 3649; primeiro recebestes o S. 3621. 3631. 3650; receber, guardar e
devolver o S. 3642. 3814; recitar o S. 2676. 3804. 3815. 3832. 4578. 4765. 5368. 5612; redição do S.
um a um 1689. 3642. 3649. 3813. 3832; resposta do Papa quanto à mudança no S. 6517; sacramento
do S. 3884; sermão sobre o S. 1688. 1754-1790. 2822. 3801-3802. 3803-3813. 3814. 3815-3831.
3832-3840; tradição do S. 1688. 2788; os que estão habituados a transformar as coisas sagradas em
s. 146
– S. da «Carta dos Apóstolos» 427; S. da fé 918; S. da purificação 920; S. diferentes 1128; S. e baptismo 2235; S. e mistério de Deus 3801; S. e Sagrada Escritura 3802. 3815; S. seguido da leitura
dos dípticos 4761
– agora realizamos os s. dos bens futuros 2873; s. da Páscoa 1906; s. do Corpo e Sangue de Cristo
1308. 2789. 3271; s. do Espírito Santo 1857; s. no AT, realidades do NT 3327
SIMEÃO

– S. Bar Sabas: «Hino» 1314a
SIMONIA

– ministério obtido por s. 2304
SINAI

– a visão de Moisés no S. 150; Deus era suposto habitar no S. 150; o que ordenou Deus a Moisés no
S. 150
SINAL, SINAIS

– definição de s. 3343; fazer o que os s. significam 3611; finalidade dos s. 3342; força dos s. 2957;
importância dos s. 3342; os s. são as palavras dos sacramentos 3691; os s. são palavras visíveis 3343;
os s. unem os homens entre si 2957; pequeno número de s. 3344; simplicidade e pequeno número
dos s. sacramentais 3344; sofrer pelo s. de Cristo 2959; variedade de s. 3343
– s. da cruz 452. 617. 705. 708. 728. 794. 817. 818. 1215. 1354. 1515. 1515a. 1813. 1815. 1816. 2029.
2249. 2571. 2676. 2981. 3060. 3138. 3255. 4588; s. da unidade 3288; s. do Espírito 2029. 2039; s.
dos últimos tempos 209; s. identificativo material 453; s. para a oração 1354; s. que tiveram origem
em Cristo 2811
SINAXE, SINAXES

– disposições para participar na s. 5717; o mistério da s. 4573; o que se faz na s. 4572; que fazemos
no início das s. 1354; sequência dos ritos da s. 4573
– s. celebrada numa igreja em construção 1472. 1473; s. da Quaresma eram muito concorridas 1473;
s. solenes dos monges do Egipto 4120

Som, sons
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SINÉSIO

– S. de Cirene: «Carta» 2704
SÍNODO, SÍNODOS

– «S. Anglo-saxónico de Wessex 690» 5689; «S. de Catar 676» 5688; «S. de Icónio 376» 2234; «S.
de Selêucia-Ctesifonte 410» 4429; «S. de Sárdica 343» 2228-2230; «S. Nestoriano 554» 5144;
«S. Romano 721» 6461-6462; «S. Romano 743» 6464; cartas dos S. sobre a data da Páscoa 1243;
celebração de um s. 3514
SIRÍCIO

– Sirício, Papa: «Cartas» 2263-2273
SISTO

– Sisto I, Papa; execução de S. 1166; inscrição de S. 1700
– Sisto III, Papa: «Inscrição na Abside de Santa Maria Maior» 4200; «Inscrição no Baptistério de São
João de Latrão» 4200a
SOCIAL, SOCIAIS

– injustiça s. 565; palavras que não são s. 565
SOFRER

– fruto do sofrimento do Senhor 315; prémio dos que sofreram com fé e confiança 179
SOFRIMENTO, SOFRIMENTOS

– quem participa nos s. de Cristo, participará na sua consolação 949b
SOFRÓNIO

– S. de Jerusalém: «Composições Anacreônticas» 5523h; «Milagres dos Mártires Ciro e João» 5523c-5523g; «Sermões» 5523a-5523b
SOL

– costumes pagãos no dia do S. 587. 4291; Cristo saiu do seio da Virgem como s. nascente, para iluminar
a todos 2076a; dia do S. 397. 467. 587; nascer do s. e começo das labutas 1499; oração ao nascer
do s. 1483; oração ao pôr do s. 1384; orações da manhã voltados para o S. 550. 4291; orações dos
soldados de Constantino no dia do S. 1287; repouso no dia do S. 2366. 2367. 2368. 2369; reunião
dos cristãos no dia do S. 397; s. visível e Criador invisível 3729
SOLDADO, SOLDADOS

– conselhos aos s. de Cristo: uma vez que te inscreveste na milícia, foge do mal 1213b
SOLENIDADE, SOLENIDADES

– chegar de consciência tranquila a esta santa s. 2589b; consequências do abandono das s. 3858;
desde que se manifestou a graça de Deus, vinda mediante a natureza humana revestida por Cristo,
acabaram-se as loucuras dos oráculos e adivinhos, desapareceram as s. anuais 1984b; para que se
celebra a s. 4006; Páscoa é a s. das s. 1961; passar de uma s. à outra 1462
– s. anual em todo o mundo 2081; s. chamada laetitiam, disfarce de bebedeira 3366; s. e perdão 4843;
s. no mundo que há-de vir 894; s. pascais 3249; s. profana 1934. 1955
SOLIDÃO

– nenhum dano recebi da s. 4458a
SOLISTA, SOLISTAS

– o que é o s. 3171
SOM, SONS

– espécies de s. 3248
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Superior, superiores

SOMBRA, SOMBRAS

– as coisas presentes são s. das futuras 4458q
SORTILÉGIOS

– s. que causam a morte 2111
SOSÍMENES

– «História Eclesiástica» 4247-4255
STATIO

– cf. Estação.
STATUTA

– «Statuta Ecclesiae Antiqua» 4470-4495c
SUBDIÁCONO, SUBDIÁCONOS

– criação dos s. 5533; eleição de s. 5567; funções dos s. 1606; imposição das mãos 1633; instituição
de um s. 1045; jovens que não podem ser s. 2135; lugar dos s. 5902; nomeação dos s. 787; o que o
s. não pode fazer 1640; ordenação do s. 1633. 4474. 4524. 4562. 5594. 6338; problemas com um s.
3442. 3443; rebaptismo de um s. 3453. 3454; tempo de s. 5541. 5594
– s. adolescentes 2268; s. de mais idade 2269; s. durante quatro anos 2723; s. e baptismo 5554; s. e
casamento 5671; s. e esposas 5450; s. e festas de casamento 4456c; s. e patena no cânone 6096; s.
e promessa de celibato 5450; s. e uso do orárion 2240; s. guloso que substituía o vinho da missa
5074; s. inclinados durante o cânone 6094; s. leitor 5903. 6557; s. mensageiro 1165; s. não devem
abandonar o lugar da ordenação 2205; s. nas cartas de Cipriano: 1045, 1057, 1165; s. ordenados
presbíteros 4547; s. que abandonaram a Igreja 1057; s. recebe a patena e o cálice 5659
SUBMISSÃO

– aprender a submeter-se 187; s. cristã a um pequeno número de coisas 1971
SUBORDINAÇÃO

– existe em tudo e é necessária 172. 173
SUBÚRBIO, SUBÚRBIOS

– os s. são os edifícios que cercam uma cidade 5494
SUCESSÃO, SUCESSÕES

– s. dos bispos, na mesma Igreja 670; com a s. da Igreja de Roma, chegaram até nós a tradição e a
pregação da verdade 503a; seria demorado enumerar as s. de todas as Igrejas 503a;
SUCESSO

– nome de um bispo a quem Cipriano escreve uma carta 1166. 1167
SUFRÁGIO

– decreto sem o s. de um grande número 1046
SULPÍCIO

– S. Severo 4097
SUMO SACERDOTE

– Cristo é o verdadeiro s.s. 879. 881. 2876; o s.s. tem funções próprias 174
SUPERIOR, SUPERIORES

– o monge precisa da permissão do s. para sair do mosteiro 1351; o s. dos monges era o primeiro a
caminhar para o trabalho 1348; s. desprezados 957

Teodolfo
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SUPERSTIÇÃO, SUPERSTIÇÕES

– contra as s. 1454. 2445. 2446; s. e óleo dos enfermos 5144
SÚPLICA, SÚPLICAS

– «Súplica Litânica do Papa Gelásio» 4529; o que são as s. 3492. 3493; s. 28-39
– s. diárias, pela tarde e pela manhã 2652; s. em comum e em privado 1060; s. no Novo Testamento
141; s. para que se faça a vontade de Deus 19; fazei, Senhor, que eu me mantenha sempre fiel ao
que professei no símbolo da minha regeneração e que Vos adore 1437k
SUPLÍCIO, SUPLÍCIOS

– s. demorados e indescritíveis 961.1231
SUSPENSÃO

– s. de oferecer o sacrifício 1037
– s. do diaconado 2224
TABELA, TABELAS

– t. da liturgia oriental, da iniciação cristã, do matrimónio, do Ofício divino e da divina Liturgia oriental:
p. 34
TABERNA, TABERNAS

– concorrência dos cristãos com os donos das tabernas de Roma 951
TÁBUAS

– t. nupciais 712. 3620
TACIANO

– T. primeiro foi sofista, depois discípulo de Justino e por fim quis tornar-se o príncipe dos hereges
4462e
TAMBORIL

– o t. na liturgia 568; salmos acompanhados ao t. 1997
TAQUÍGRAFOS

– t. e pregação de Agostinho 3558
TARCÍSIO

– inscrição de T. 1701
TARDE

– em louvor da t. bendita da Páscoa 1495; frequência da assembleia todas as t. 1543; louvores e acções
de graças nas horas vespertinas 1279; oração da t. 1002. 1443. 1647
TAU

– o t. é uma espécie de cruz feita nas frontes 720
TAXAÇÃO

– oração depois da t. 6545; t. do jejum da confissão 6544
TEATRO

– actores de t. 2192; estar na igreja não é estar no t. 2629f; o cristão e as torpezas do t. 681; o perigo
do t. pagão 619
TEODOLFO

– T. de Orleães: «Carta Pastoral» 6525-6535; «Capitulares» 6536-6537a; «A Ordem do Baptismo»
6538-6539; «Ritual para Acolher o Penitente e Fazer a Confissão» 6540
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Teófilo

TEODORO

– Mar T., o intérprete 2792
– T. de Mopsuéstia: «Comentário ao Evangelho de Mateus» 2789; «Comentário ao Evangelho de João»
2790; «Comentário à Primeira Carta aos Coríntios» 2791; «Homilias Catequéticas» 2792-2935
– T., o Leitor: «História Eclesiástica» 5368
– T. Estudita: «Sermões» 6540a; «Homilias» 6540b-6540c
TEMOR

– todas as vezes que na Escritura se fala do t. do Senhor, nunca se fala como se ele bastasse para a
perfeição da nossa fé 1445; vejamos quantos graus é preciso subir para chegar ao t. do Senhor 1445a;
t. dos homens e t. do Senhor 1445a; o t. de Deus fundamenta-se no amor 1445b
TEMPLO, TEMPLOS

– acorrer todos como a um só t. de Deus 236; assembleia dos eleitos é um t. 425. 545. 682; cristãos
e t. pagãos 604. 687. 926. 929; Deus habita em cada um como seus t. 3530c; devemos ser como t.
de Deus 988; direitos sobe os t. 1454; o nosso Salvador é o t. de Deus, cuja glória, que é a Igreja, é
maior que o t. antigo 4210a; o t. que Salomão edificou para o Senhor era uma imagem e prefiguração
da futura Igreja e do Corpo do Senhor 3214; os cristãos não têm t. 447.454; paz e t. 4210a; só Deus
deve ter t. 4022; somos t. de Deus 3849c; utilização de t. em vez de igreja 1929
– t. de Deus e teatro 4467; t. de Deus está no coração do homem 454. 2760; t. dos demónios 5030; t.
dos ídolos e purificação 5477; t. dos pretendidos deuses pagãos 936; t. e Igreja 4110; t. mais antigos
olhavam para o Poente 550; t. mandados fechar pelos imperadores 4253; t. material e t. espiritual
320; t. pagãos no tempo de Plínio 308; t. transformados em igrejas 4253; t. que correspondem à fé
dos cristãos 928; na Páscoa judaica, cada casa recebe o carácter e a dignidade de um t. 147
TEMPO, TEMPOS

– acção medicinal do t. 3586; cristãos e t. pagãos 616; dificuldades dos últimos t. 209; foram aumentados os t. de oração 1002; há um t. para cada coisa 1532; idades do mundo e plenitude dos t. 3034;
mistério do t. 3155; observar, nas ordenações, os t. determinados 2721. 2722. 2723; para a oração e
a salmodia todo o t. é bom 1532; todo o t. é próprio para o baptismo 1520
– t. de seca (Veronense) 5397; t. estabelecido para a revelação de Deus 462; t. estabelecidos para a
oração 1532; t. no estágio dos pecadores 920; t. pascal é um t. próprio para os baptismos 641; t. tem
a ver com a celebração, mas não muda nada à graça 641
TENTAÇÃO, TENTAÇÕES

– «e não nos deixeis cair em t.» 994b. 994c. 1889. 3638. 3646. 3657; a grande t. é a vingança 3639.
3640; não permitais que sejamos levados à t. 648; pedir a graça de ser libertado da t. 944; t. do
Senhor pelo demónio 4309; t. e baptismo 1953
TENTAR

– Cristo deixou-Se tentar por Satanás 648; Deus não nos pode tentar 648
TEODORETO

– T. de Ciro: «Cartas» 4463; «Comentário à Carta aos Efésios» 4458r; «Comentário à Carta aos
Hebreus» 4458s-4458t; «Comentário a Ezequiel» 4458e; «Comentário a Isaías» 4458d; «Comentário
à Primeira Carta aos Coríntios» 4458f-4458q; «Comentário ao Cântico dos Cânticos» 4458c;
«Comentário aos Salmos» 4458a-4458b; «Compêndio das Fábulas Heréticas» 4462d-4462h;
«Eranistes ou Polimorfo» 4462a-4462c; «História Eclesiástica» 4459; «História Religiosa» 44604461; «Terapêutica das Doenças Helénicas» 4462
TEOFANIA

– T. no sentido de Epifania 1933; T. no sentido de Natal 1962
TEÓFILO

– T. de Alexandria: «Homilia sobre a Ceia Mística» 2669a-2669f

Textos eucológicos

2015

TERÇA-FEIRA

– ofícios de t.f. Santa 1675
TÉRCIA

– hora tradicional de oração 549.770.817.1001.1384.1483.1532. 1647. 4128. 4950; salmos e antífonas
da hora de T. 3015
TERRA

– bênção da t. 59. 63. 88; boa t. da nova criação 316; chegada à t. prometida 3032; na t. se merece o
prémio 2010; oração pelos bens da t. 1402; se a t. anda, os pagãos gritam: «Cristãos aos leões» 606
TERTULIANO

– obras do período católico: «A Coroa» 727-728; «A Idolatria» 729-736; «A Moda Feminina» 676688; «A Oração» 643-662; «A Penitência» 689-696; «A Ressurreição dos Mortos» 741-742a; «À
Minha Esposa» 697-708; «Aos Mártires» 610-612; «Aos Pagãos» 586-587; «Apologético» 588608; «Contra Marcião» 713-726; «Exortação à Castidade» 737-740; «O Baptismo» 623-642; «O
Testemunho da Alma» 609; «Os Espectáculos» 613-622; «A Prescrição dos Hereges» 663-675; «O
Véu das Virgens» 709-712
– obras do período montanista: «A Alma» 747-751; «A Castidade» 752-763; «A Escápula» 744-746;
«A Fuga na Perseguição» 743; «O Casamento Único» 764-767; «O Jejum» 768-774
– dilema de T. sobre baptismo e salvação dos Apóstolos 634; pedido de T. aos neófitos 642; testamento
de T. 699
TERTULO

– cristão leigo muito empenhado 1027. 1030
TESTAMENTO

– os monges devem saber de cor alguma parte do N.T. 1353; t. novo 3110
TESTAMENTO DO SENHOR OU TESTAMENTUM DOMINI

– «Anáfora Siríaca do T. Domini» 4554. 4675
– «Testamentum Domini» 4553-4568; Liturgia da Iniciação 4564-4568; Liturgia de Louvor 4557-4563;
Liturgia Eucarística 4554-4556; Ordenações 4553
TESTEMUNHA

– nome da t. do candidato ao baptismo 2815; t. falsa 2179
TESTEMUNHO, TESTEMUNHOS

– t. dos confessores da fé 1092; t. de Caio sobre as memórias de Pedro e Paulo em Roma 1219; t. de
Cristo Salvador 4097
TEXTOS BÍBLICOS

– t.b. do Antigo e do Novo Testamento 107-143
– t.b. do Antigo Testamento 107-111: assembleia 107; bênçãos 108; cânticos 109; fórmulas rituais
110; orações 111
– t.b. do Novo Testamento 112-143: acção de graças 112; aclamações 113; assembleia 114; baptismo 115;
baptismo continuado pelos discípulos de João 116; Jesus foi baptizado por João 117; baptismo cristão
118; bênçãos 119; cânticos 120; confissões de fé 121; dia do Senhor 122; doxologias 123; Espírito
Santo (dom do) 124; eucaristia 125; sinopse da instituição da eucaristia 126; fórmulas (rituais e de
oração) 127; fracção do pão 128; hinos 129; horas do dia 130; igreja 131; imposição das mãos 132;
liturgia 133; matrimónio 134; ministério (ordem) 135; oração 136; palavras e expressões hebraicas
137; perdoar 138; primeiro dia da semana 139; saudações 140; súplicas 141; unção 142; viúvas 143
TEXTOS EUCOLÓGICOS

– hebraicos 1-106; santificação do nome de Deus 1
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Tiago

TIAGO

– «Anáfora Grega de T., Irmão do Senhor» 4683-4690
– T. de Sarug: «Homilia sobre a Memória dos Defuntos e o Sacrifício Eucarístico» 4770-4775
TIETMAR

– T. de Merseburgo, Bispo: «Crónica» 6734
TIMÓTEO

– T. de Alexandria: «Respostas Canónicas» 1712
TOALHA, TOALHAS

– cobrir o altar com t. 1968. 4107; t. bordadas a ouro 2623; t. grande para recolher os dons 5934
TOMÉ

– um dos autores presumidos das «Constituições Apostólicas» 1559
TRABALHO, TRABALHOS

– durante o t. os monges não falarão de nada profano 1349; inquérito sobre os t. dos candidatos aos
baptismo 790; proibição do t. no domingo 2242. 5202. 5216. 5226. 5227. 5228. 6605. 6612. 6656;
quando não estiverdes na igreja, sede assíduos ao vosso t. 848
– t. e ida à igreja 2629; t. e oração 1532; t. em Quinta-Feira Santa 6615; t. no sábado e no domingo
5478. 6604a; t. permitidos no domingo 6657; t. proibidos na oitava da Páscoa 6630; t. servil 3256.
6619. 6624
TRADIÇÃO, TRADIÇÕES

– a t. da Igreja romana deve ser observada por todos 2710; conhecer os fundamentos da t. 623; conservar
as t. 728. 1895. 2764; diversidade de observâncias atribuída ao abandono da t. 2709; ensinamento
de Estêvão e t. 1149; essencial da t. 775; importância da t. 160. 504; importância da t. não escrita
1515. 1515a; não se inove nada fora do que é a t. 1147; o que a Igreja universal sempre defendeu e
se manteve vem da t. 2972; qual é a nossa t. 1153; transmitir dignamente a t. 464
– t. apostólica 819. 1515. 1515a; t. da Igreja universal 4155; a t. dos Apóstolos mostra-se em cada
Igreja 503a; t. e celebração de sacrifícios agradáveis 418; t. estabelecidas pelos Apóstolos 3401; t.
humana e o que foi estabelecido por Deus 1101; t. sacramental e Igrejas 668; t. variáveis 3406. 4527;
a t. constitui o alicerce da Igreja 1470a
TRADIÇÃO APOSTÓLICA (A) (Hipólito de Roma)

– prólogo 775; eleição do bispo 776; oração de ordenação do bispo 777; celebração da Eucaristia
778. ; oferenda do azeite 779; oferenda do queijo e das azeitonas 780; ordenação dos presbíteros
781; ordenação dos diáconos 782; instituições e nomeações: os confessores 783, as viúvas 784, os
leitores 785, as virgens 786, os subdiáconos 787, o dom de curar 788; entrada em catecumenado:
os que se aproximam da fé 789, inquérito sobre trabalhos e profissões 790; o catecumenado: a duração da instrução 791, a oração dos que recebem a instrução 792, a imposição das mãos sobre os
catecúmenos 793, os que vão receber o baptismo 794; os sacramentos da iniciação cristã: a tradição
do santo Baptismo 795, a Confirmação 796, a primeira Eucaristia 797; a comunhão dominical 798;
o jejum 799; o ágape: as dádivas aos doentes 800, a introdução da lâmpada na ceia da comunidade
801, a refeição comum 802, os catecúmenos não devem comer com os fiéis 803, deve comer-se com
sabedoria e moderação 804, deve comer-se com acção de graças 805, a refeição das viúvas 806, os
frutos que devem oferecer-se ao bispo 807, a bênção dos frutos 808; o jejum da Páscoa 809; a vida
quotidiana da comunidade: os diáconos devem ser assíduos junto do bispo 810; o momento em que
se deve orar 811; deve receber-se a Eucaristia, sempre que se faz a oblação, antes de comer seja o
que for 812; a Eucaristia deve guardar-se com cuidado 813; não deve cair nada do cálice 814; os
diáconos e os presbíteros 815; os locais de sepultura 816; o momento em que se deve orar 817; o
sinal da cruz 818; conclusão 819

Trindade

2017

TRADUÇÃO

– t. na liturgia 1691
TRÁFICO

– t. ilícito de perdões 1033
TRAIDOR, TRAIDORES

– cristãos t. e cristãos sinceros 1125. 3400
TRAJANO

– «Carta de Plínio a T.» 299-308.1222; «Carta de T. a Plínio» 309-310.1222
TRALES

– saudação à Igreja de T. 245
TRALIANOS

– carta de Inácio de Antioquia 245-257; incapacidade de os T. assimilarem certos alimentos doutrinais
250; devem abster-se da heresia 251 e revestir-se de mansidão, 253; os T. e seus presbíteros devem
confortar o bispo 256; saudações aos T. da parte dos irmãos de Esmirna e de Éfeso 257
TRANSFERÊNCIA

– proibida a t. de bispos 2221. 2228; proibida a t. de diáconos 2221; proibida a t. de presbíteros 2221;
t. de bispos 1252
TRANSFORMAÇÃO

– o dom divino da nossa t. começa agora 4798e. 4798f; t. do pão e do vinho 4213; t. do vinho no
Sangue de Cristo 1865; t. intrínseca de um elemento noutro 4502b
TRATADO

– «T. contra Marcião 713-726; «T. das Equivalências Penitenciais» 5361-5366; «T. sobre a Oração»
938-947; «T. sobre a Páscoa» 534; «T. sobre o Êxodo» 2670; «T. sobre o Perdão dos Pecados» 4550;
«T. sobre os Apóstatas.» 956-974; «T. sobre os Salmos» 1438-1447
TRÍDUO

– t. de Sexta-Feira Santa, Sábado e Domingo 1900; t. sagrado 2099. 3428. 3429
TRIFÃO

– T. era um hebreu e queria ser filósofo 405; pergunta a Justino que ideia tinha ele de Deus 405, e
diz-lhe o que o surpreende nos cristãos 408
TRIGÉSIMA

– finalidade da t. 6136
TRIGO

– grão de t. e Cristo 3150; o que o t. era antes 3888; sou t. de Deus 262; t. da seara de Deus 3184.
3618; voz do t. no meio da palha 3205. 3541. 3685; oferta do feixe de t. 148b
TRINDADE

– «A T.» de Hilário de Poitiers 1437a-1437k; tudo é perfeito na T. 1437c; fazei, Senhor, que eu me
mantenha sempre fiel ao que professei no símbolo da minha regeneração e que Vos adore Santíssima
T. 1437k; «A T.» 3309-3314; fé plena na T. 2679; não tirar nada à T. 1470; Páscoa é a festa da T. 1961;
T. e baptismo 628. 1945. 2013. 2036. 4787; T. e Eucaristia 4787; T. e graça 1471; T. e Gregório de
Nazianzo 1966; T. e homens 3105; T. e Igreja 628; T. e mistério 4789; T. e sacramentos 2029; a T.,
mesmo depois da encarnação do Verbo em Maria, continua a ser a mesma T. 1468e; o Pai, o Filho
e o Espírito Santo na T. 3849a. 3849b. 3849c. 3849d. 3900d; somos justificados gratuitamente pela
bondade da T. 2102b

2018

Unguento

TRIODION

– t. ou cânones da Semana Santa 5755c
TRISTEZA, TRISTEZAS

– não temos motivos para uma longa t. 3588; t. dos pagãos e t. dos fiéis 3587
TROMBETA, TROMBETAS

– t. na liturgia 567
TRONO

– t. do bispo 1536. 4105j
TÚMULO, TÚMULOS

– convém que os túmulos dos sacerdotes sejam nos cemitérios dos leigos 4180p
TÚNICA

– Cristo é uma t. 1967. 1984; despir a t. 1850; neófitos e t. branca 5643
– t. de linho 1190. 2762; t. e baptismo 1984; t. oferecida a Agostinho 3585; t. velha 1850
TURÍBULO, TURÍBULOS

– t. na gruta da Anástasis 1659; t. na incensação 5948; t. na procissão de entrada 6069
TUTOR

– nenhum ministro de Deus pode ser t. 1007. 1008
UNÇÃO, UNÇÕES

– «Actos Apócrifos»: epiclese do óleo da u. 1197; mistério da u. 491. 492. 493. 494. 497; u. de duas
mulheres 1202; u. dos enfermos 1199
– Deus é que nos dá a u. 2029; efeitos da u. 2467; fórmula da u. 2466. 2850. 6537a; oração das u. do
baptismo 1415. 1416. 1418; prescrição da u. com o óleo 1515. 1515a; proveito espiritual da u. 629;
rito da u. 2010. 6537. 6537a; a u. de Cristo não foi terrena 1446b; u. que dá a alegria e perfuma 1446b
– u. celeste e baptismo 2243; u. com a doutrina do demónio 225; u. com o crisma 1860. 4426; u. da
fronte com crisma pelo bispo 2714; u. de Cristo com o óleo da alegria 1858; u. de Cristo pelo Espírito
Santo 1858; u. do bispo na ordenação 6641; u. do Espírito 1943; u. dos atletas e u. dos baptizandos
2648; u. dos gnósticos 501; u. e instrução dos neófitos 1873; u. e prefigurações escriturísticas 1862.
1870; u. mística 1871; u. na Confirmação 796; u. no baptismo 850. 1937. 1994. 2010. 2714. 2850.
4566. 5632; u. no Novo Testamento 142; u. pós-baptismal 629. 795. 1550. 1588. 1857. 1858. 2018.
2019. 2038. 6130; u. pré-baptismal 795. 1550. 1586. 1851. 2466. 2571. 4518. 6453
– u. dos enfermos 1965. 4826. 4836. 4867. 4945. 4973. 5297. 6501. 6502. 6503. 6537. 6631; fórmula
para cada u. dos enfermos: u. dos olhos 6659; u. dos ouvidos 6660; u. do nariz 6661; u. dos lábios
6662; u. do peito 6663; u. dos ombros 6664; u. das mãos 6665; u. dos pés 6666; u. geral 6667. 6668;
comunhão ao enfermo 6669; bênção solene 6670; ritual da u. dos enfermos 6696-6712c: confissão
dos pecados 6697; bênção do sal 6698; oração 6699; enfermo ajoelha 6700; imposição das mãos
6701; orações 6702; unções nos vários sentidos e partes do corpo 6703; oração 6704; outras unções
6705; orações 6706; comunhão do Corpo e Sangue 6707; fórmula de comunhão 6708; Vésperas e
Laudes 6709; orações e absolvições 6710; bênçãos simples 6711. 6711a. 6711b; outro ritual da u.
6712. 6712a. 6712b. 6712c
UNGIDO, UNGIDOS

– os baptizados são chamados u. 1857
UNGIR

– u. com óleo santificado no altar 110; u. todo o corpo com antítipos do Corpo e Sangue 1926
UNGUENTO

– u. da fé 583. 2571

União

2019

UNIÃO

– amar a u. 275; finalidade da u. do homem e da mulher 698; permanecer em u. 271; perseverar em
u. 397
– u. com Cristo e com o Pai 230; u. de Cristo com a Igreja 3677; u. dos fiéis entre si 4500; u. dos
homens às suas mulheres 3163; u. e paz e concórdia 1156
UNIDADE

– efeitos da u. 3293; evidência do sacramento da u. 977; Igreja e u. 978; Jesus é o Mestre da u. 986;
não pode acreditar que tem fé quem não guarda a unidade da Igreja 975; o vínculo da u. é a glória
1984a; sacramento da u. é indissolúvel 1127; ter fé é guardar a u. da Igreja 975. 976; uma só u. 273;
voltar à u. 272
– u. da Igreja católica 975-980; u. da Igreja católica e instituição divina 1132; u. da Igreja e bispos
975a; u. das Igrejas e tradição sacramental 668; u. dos fiéis com o bispo e o presbitério 216; u. e
comunhão 3338. 3881; u. e paz 3212. 3524; u. na participação litúrgica 2697; u. perfeita fruto da
mútua submissão 242
UNÍSSONO

– rezar em u. 1532
UNIVERSAL

– oração u. 1603
URÂNIO

–	U.: «Cartas» 4105-4105k
URBICO

– célebre figura de cidadão da Urbe de Roma, contra a qual Agostinho polemiza nalgumas das suas
Cartas 3389a; o U. afirma, desse modo, a abolição do antigo 3389a; diz o U. que o pão substituiu
os animais, que o cálice substituiu o sangue 3389a; seria melhor ter dito que o antigo passou e foi
renovado em Cristo 3389a
VAIDADE, VAIDADES

– v. de muitos oferentes 2740; v. femininas 677. 686
VALENTE

– o imperador V. e Basílio Magno 1960; o presbítero V. e sua esposa 351
VALERIANO

– V. e Cipriano 1166; V. foi feito escravo 1263
VÂNDALOS

– imperadores v. 4505. 4506. 4509. 4510; v. e celebração dos sacramentos 4507. 4510; v. e cristãos
4505. 4506. 4509; v. e Igreja cartaginense 4505. 4509. 4513; v. e ordenação de bispos 4507
VASO, VASOS

– v. a levar às estações 5549; v. de ouro e fome dos pobres 2623; v. sagrados 887. 3198. 4205. 4211.
5155. 5531; v. sagrados e uso profano 4205. 4211. 5681
VEADO, VEADOS

– atitudes do v. que é o homem 3124; correr como o v. 3122
VER

– na linguagem da Escritura, v. significa o mesmo que possuir 1987c; o que se vê e o que não se vê
2036; v. e acreditar 3941; v. e ouvir 3133; v. o que não se via 2020

2020

Veste, vestes

VERÃO

– o pão novo das messes do V. 1456
VERBO

– a encarnação do V. 1457a; diminuem as palavras quando cresce o V. 4029; o V. de Deus é superior
a todas as coisas 1457b; o V. de Deus fez-se homem para que o homem se tornasse filho de Deus
505a; o V. assumiu a nossa condição humana na sua totalidade 1468b; o V. do Pai é também filho do
homem 505a; a vitória alcançada por meio do V. 505b; o V. de Deus habitou entre os homens 505b;
pela criação, o V. revela Deus Criador 508; o V. anunciava-se a si mesmo e ao Pai através da Lei e
dos Profetas 508; a acção do V. em relação do homem 508b; acção do V. 866; o V. manifestou-se
825a; o V. assumiu um corpo no seio da Virgem 828a; recebemos o V. feito carne e o V. permanece
em nós 1437f; em que medida estamos no V. pelo sacramento da comunhão 1437g; analogia entre
V. de Deus e v. humano 3933; carne do V. de Deus é verdadeiro alimento 888; cristãos e V. total 401;
Deus V. chamou seu Corpo e seu Sangue à Palavra 909; manifestação do V. a nós 393; mistério do
V. 528; obra do V. 460; quem é o que faz o V. do Pai 1457e. 1457f. 1457g; primeira manifestação
do V. a Moisés e aos profetas 393; que fez o V. 515. 3216; quem é o V. 426. 430; súplica ao V. 1958;
viver de acordo com o V. 390; o V. de Deus não abandonou a natureza humana 1457c; libertar os
homens da corrupção corresponde só ao V. de Deus 1457c
– V. desce ao pão e ao cálice e converte-os 1482; V. disponível a todos 565; V. e adaptação do mundo
e do homem 578; V. e festa 1957; V. e imortalidade 516; V. e Lei 532; V. e vida da alma 1868; V. e
visões 530. 531; abrir caminho para o V. de Deus 1277a
VERDADE

– base de v. 555; bens da v. 588. 621; cristãos e v. 326; Deus e v. 404; Igreja e v. 504. 518; mais facilmente duvidaria de que vivo do que da existência da verdade, a qual se aprende e entende nas coisas
que foram criadas 2992a; mentimos uns aos outros devido à v. 1925a; oh, eterna v., verdadeiro amor
e adorável eternidade 2992a; se Cristo é eterno e anterior a tudo, também a v. é eterna e antiga 709;
ser atraído pela v. 3285; v. e fé 1796; v. e sombra 2049; v. histórica e solenidade 3858
VERGONHA

– fiéis que têm v. da penitência 1970; não ter v. 716; não ter v. de confessar os pecados 1952. 2585a;
pecado e v. 2056; ter v. de correr para o perigo 1982
– v. de Adão no Paraíso 1986; v. de se reconhecer pecador 1973; v. diante dos homens e nenhuma diante
de Deus 1970; v. pela admissão de certas pessoas nas ordens sacras 2721; v. pelos maus cristãos
1918
VERTIGEM

– o mistério de Deus é uma v. para a nossa inteligência 1987b
VÉSPERAS

– o ofício de V. tem lugar no início da noite, e é assim chamado por causa da estrela da noite que
se chama Vesper, que aparece no oriente quando a noite cai 5491; V. em louvor da tarde bendita
da Páscoa 1495; finalidade das V. 1532; louvores e acções de graças nas horas vespertinas 1279;
oração de V. 1002. 1443. 1648. 2238. 4128; orações nas preces de V. 2238; presença dos bispos nas
V. solenes 5130; salmos próprios de V. 2610
VESPERTINA

– graças pela luz v. 1516; oração v. 1592
VESTE, VESTES

– apologia depois de tirar as vestes 6515; apologias aos tomar as v. 6504; Cristo é uma v. 1967;
despojamento das v. 1850. 1871. 2019. 2850; na Igreja há v. 2042c; participação nas v. do Senhor
4217f; revestir a v. da salvação 1847. 1871; uso das v. sagradas 2759. 5534. 5681
– v. boa e v. remendada 2057; v. brancas 1502. 1871. 2027. 2536. 2537. 3863. 3984; v. de linho do
bispo 2841; v. de penitentes 2055; v. dos diáconos 1536; v. dos neófitos 2859; v. e baptismo 1937;

Veste, vestes

2021

v. e ministros 4521; v. incorruptível 2103; v. nupcial é a caridade 3665. 3666. 3667; v. que tocam
relíquias 2095; v. simples 1782; v. tecida para o irmão e oferecida ao bispo 3585. 3588
VÉU

– «apoforeto» duma tomada de v. 3495; jovem desposada e v. conjugal 2271; mistérios de Cristo sob
o v. dos escritos bíblicos 3685; respeito pelo v. do cálice 2773; tocar o v. do tabernáculo 1931
– v. das núpcias 711. 2271. 2273. 2704. 4090. 5699; v. das virgens 5702; v. do matrimónio 2089. 2704.
4090
VIAGEM, VIAGENS

– estamos sempre em v. para Deus 1296; v. dos monges 1347. 1352
VIÁTICO

– enfermos e v. 6537; nenhum moribundo seja privado do v. 2219. 2718. 5079; penitentes e v. 2266.
2706. 4436. 4442
VICENTE

– V. de Lérins: «Primeira Exortação» 4151-4156
VIDA

– «V. de Constantino Cirilo 6610; «V. de Santa Fara» 5607-5609a; «Vida de Constantino» 1284-1289
– a bondade da v. dos cristãos é a alegria do pastor 3920; baptismo e v. eterna 2813; celebrar a v.
como uma festa solene 547; Cristo é a nossa v. 2059d; dificuldades para a v. do casamento entre
cristãos e pagãos 704; donde nos vem a v. 3917; duas v. 3307; eis a v. eterna 1454b; emendar a v.
4895; estados de v. na Igreja 4815; mudança de v. 4874; não esperar o fim da v. para fazer penitência
4892b; nenhuma destas coisas nos poderá aproveitar se não levarmos uma v. recta, admirável e livre
de pecado 2629c; o pão da v. é Cristo 992; os cristãos acreditam numa v. eternamente feliz 448; para
alcançar a v. eterna é necessário participar no corpo e sangue de Cristo 1522c; presidência e meio
de v. 1918
– v. activa e v. contemplativa 5521b; v. austera dos chefes da Igreja 4253; v. bem-aventurada só se
encontra na Igreja 2968; v. cristã e ascese 1994; v. de Deus em nós 234; v. do gnóstico 551; v. dos
cristãos nada tem de excêntrico 458; v. é estar com Cristo 2006; v. eterna 2981. 3048. 3247. 3719.
3968. 3978. 4217; v. futura 3039. 4081; v. matrimonial dos pais após o nascimento de uma criança
5489; v. moral e baptismo 3068. 3074. 3075. 3076; v. moral e salvação 3080; v. pública de Jesus
427; v. tranquila 1917
– v. contemplativa dos monges judeus: os monges judeus encontram-se em muitos lugares do mundo
149; mas é no Egipto que eles são em maior número 149; lugar que lhes é perfeitamente adequado
149; como são os oratórios e mosteiros 149; horário diário do m. 149; escritos dos fundadores dos
m. 149; o que fazem os m. durante seis dias da semana 149a; o que fazem no sétimo dia 149a; lugar
sagrados comum dos monges 149a; continência e alimentação dos monges 149a; o amor pelo estudo
149a; reúnem-se todas as sete semanas 149b; o que fazem 149b; como estão à mesa a comer 149b;
as mulheres monjas são virgens 149b; não têm escravos 149c; entre eles todos são livres 149c; o
sentido simbólico das explicações da Sagrada Escritura 149c; como celebram a Páscoa 149d; a
importância da música e do canto 149d; os coros de homens e mulheres 149d; danças e comida na
Páscoa 149d; donde vêm estes costumes 149d; coros polifónicos 149d; verdadeira sinfonia musical
149d; os monges chama-se terapeutas 149d; a que se dedicam 149d
VIGÁRIO

– o v. nomeado pelo Papa para o Oriente deve ordenar bispos, presbíteros e diáconos e restabelecer,
na respectiva Ordem, aqueles que tivessem caído 5603
VIGÉSIMA

– finalidade da v. 6136

2022

Virgem, virgens

VIGILÂNCIA

– v. nos últimos tempos 314. 4365; v. para não cair 1519
VIGÍLIA, VIGÍLIAS

– antiguidade das v. 2682; assiduidade às v. 1319. 4934; Cristo passava noites inteiras em v. 997;
dificuldades em ir às v. 704; horário da v. pascal 5211; levantar-se cedo para a v. 4950; louvor e
ofício dos hinos nas v. 2684; o que são e para que são as v. 2680; participar nas v. 3675; salmodia
nas v. 1529
– v. monacal na noite de sexta para sábado 4131; v. canónicas e v. pessoais dos monges 4123; v. da
Epifania 1661; v. de sábado e de domingo 2681; v. de Sábado Santo 1680; v. de Sábado Santo 5720;
v. de Sexta-Feira Santa 1679; v. do baptismo 642. 794. 1378; v. do Natal 4196; v. dos sábados 6530a;
v. dominical na Anástasis 1658; v. e nocturnos 5008; v. e santidade 2683; v. em Belém 1484; v. junto
das relíquias 2096; v. matinal na Anástasis 1655; v. na Quaresma 1670. 1671; v. na terra 3167; v.
naquele dia 3167; v. nocturna 3215; v. nocturnas 1218.1444; v. nos sábados 4786; v. por toda a parte
1280
– V. Pascal: a que nos convida a v.p. 3869. 3870. 3875; banho na v.p. 1389; celebração da v.p. 856.
1558. 2410. 2411. 3871; celebridade da v.p. 3858; como deve ser a v.p. 3857; descobrir a importância da v.p. 3860; esplendor da v.p. 1286. 2409. 2412. 2413. 3869. 3872. 3875; fama da v.p. 3857;
grandeza da v.p. 3859; jejum e oração na v.p. 3874; leituras da v.p. 3857. 3865; na v.p. ninguém deve
dormir 1389; o que fazemos na v.p. 3868. 3872. 3873; orações da v.p. 3857; origem da v.p. 3867;
porquê a solenidade da v.p. 3862. 3863; qual a razão da v.p. 3860. 3861. 3866. 3876; quem está de
vela na v.p. 3857; sermões sobre a v.p. 3857. 3858. 3859-3862. 3863. 3864-3865. 3866. 3867. 3868.
3869-3870. 3871. 3872-3873. 3874. 3875. 3876. 3877; tradição da vinda de Cristo na v.p. 2743; v.
de leituras, de baptismo, da Eucaristia e termo do jejum 1558; v.p. e dia seguinte 3859; v.p. mãe de
todas as v. 3857; v.p. terminava depois da meia-noite 2743
VIGÍLIO

– Papa V.: «Cartas» 5015-5023
VINDA. VINDAS

– primeira v. de Cristo 3019; última v. de Jesus 430. 622. 1490a. 1822. 1823. 3537. 3538; como virá
o Senhor na sua última v. 1822; a Bíblia fala de ambas as v. do Senhor 1822a
VINHO

– a boa qualidade do v. 2042f; aparência e realidade do v. eucarístico 3891; bênção do vinho por Jesus
na última Ceia 1325; cálice com uma mistura de v. e água 1096. 2253. 2261. 4498; era vinho, aquilo
a que o Senhor chamou Sangue 1098; no v. está a figura do Sangue de Cristo 1100; o v. da Ceia
não é figura, mas realidade 2867. 2868; oferecer apenas v. na Eucaristia 2277. 5137. 5208; origem
do v. 3889; porquê v. na Eucaristia 5760; Sangue sob a forma de v. 1866; significado do v. 1126;
simbolismo da mistura do vinho com água 4499; simplesmente v. 1844
– v. consagrado pelo Espírito 1986; v. de salvação 1868; v. e olhos da fé 1869; v. misturado por Cristo
821; v. que não é v. 1872; v. tornado Sangue de Cristo
VIOLÊNCIA

– v. contra a autoridade 2359; v. contra os cristãos 1233; v. dos leigos 5664; v. e derramamento de
sangue 1216; v. é sobretudo querer morrer e não poder 2058f; vocação e v. 1917
VIRGEM, VIRGENS

– «Sobre as V.» 2058-2059; cada v. diz uma oração 1486; celebramos uma v. 2057a; como deve ser
educada uma v. 2770. 2770a. 2770b; consagração das v. (Veronense) 5395; consagração da v. sagrada
5595c; consagração de uma v. religiosa 4480. 5594. 6673; convivência de v. com homens 1011.
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