
 
 

 

São Vicente 

Padroeiro de 

Lisboa 

Hoje celebra-se o dia de São Vicente, mártir, 

padroeiro de Lisboa. 

Por isso, vamos contar-te a história de São Vicente. 

Nesta história, uma parte sabe-se que é verdadeira: 

são os factos históricos, vida, martírio e morte de São 

Vicente. Há outra parte que é lenda, ou seja, conta-se 

que foi assim, mas não se tem a certeza. 

Para nós, cristãos, a forma como São Vicente foi 

sempre fiel à sua fé, e se deixou torturar (martirizar) 

para não ter de adorar outros ídolos como queria o 

imperador romano, deve ser um grande exemplo. 

Para ele, o caminho mais fácil teria sido fazer o que o 

imperador queria, e Jesus, dizendo que adorava 

outros ídolos. 

Na nossa vida de todos os dias, em Portugal, não nos 

torturam por sermos cristãos (embora noutras partes 

do mundo isso ainda possa acontecer). 

Mas necessitamos de muita coragem e força de 

vontade, todos os dias, para resistirmos à tentação de 

seguir o caminho mais fácil, de fazer o que nos 

apetece, de fazer escolhas que sabemos que vão 

contra a vontade de Jesus. 

Vamos seguir o exemplo de São Vicente e mostrar 

aos outros que a nossa vida é guiada por Jesus. 



Leitura: 2 Cor 1, 3-7 

Leitura da Segunda Epístola do 

Apóstolo  São Paulo aos Coríntios 

 
 

Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de bondade e 

Deus de toda a consolação. 

 Ele dá-nos força em todas as dificuldades, para podermos consolar 

aqueles que estão tristes e com problemas, por meio da força que nós 

mesmos recebemos de Deus.  

Na verdade, muitas vezes passamos por problemas, dificuldades ou 

sofrimentos como Cristo passou, mas Cristo também nos transmite a sua 

força para nos ajudar a ultrapassá-los. 

Se temos dificuldades, é para vos transmitir força e a salvação. E Deus dá-

nos força para que vocês vejam como Deus nos ajuda, para terem coragem 

para suportar os mesmos sofrimentos que nós suportamos com a certeza 

que também a vocês Deus há-de dar força para isso. 

Temos muita esperança a vosso respeito porque sabemos que, sofrendo 

como nós, também tereis a força que Deus nos dá. 

. 

 Evangelho: Mt 10, 7 - 22 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos:  

“Tende cuidado com os homens: hão-de entregar-vos aos tribunais e 

açoitar-vos nas sinagogas. 

Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e reis, para 

dar testemunho diante deles e das nações. 

Quando vos prenderem, não vos preocupeis em saber como falar nem com 

o que dizer, porque nessa altura certa sabereis o que dizer; porque não 

sereis vós a falar, mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós. 

Haverá lutas entre as pessoas da mesma família, e uns mandarão prender 

os outros. E sereis odiados por todos por minha causa   

Mas quem acreditar em mim até ao fim, esse será salvo. 



 
São Vicente viveu no século III, e morreu no dia 22 de Janeiro do ano 304. 

Vicente nasceu em Espanha, em Huesca, na província de Saragoça. A sua 

educação foi confiada ao bispo de Saragoça, Valério, que o nomeou Arcediago 

de Saragoça (o diácono principal), e o encarregou de ensinar a Doutrina de Jesus. 

Nessa época a península Ibérica estava sob o domínio do império romano. 

Quando o imperador romano Diocleciano resolveu restaurar os antigos cultos 

pagãos e exterminar o cristianismo, moveu grandes perseguições aos cristãos. 

Um juiz representante do imperador, Daciano, mandou levar o bispo Valério e 

Vicente à sua presença, em Valência, e lá mandou torturar Vicente até que ele 

negasse a sua fé. Vicente passou por torturas terríveis mas, ferido e queimado, 

sempre continuou a dizer que só há um Deus e Jesus seu filho. Quando, já muito 

ferido, foi posto na prisão, para voltar a ser torturado, morreu, e Daciano mandou 

que o seu corpo não fosse sepultado mas sim deixado num descampado, para que 

as feras e aves de rapina o devorassem. 

         .                     
(Continua na próxima página) 

 

 
ESTA SEMANA, PODES TAMBÉM TENTAR SER UM DISCÍPULO DE JESUS E FALAR, 

PELO MENOS A UM DOS TEUS AMIGOS, EM JESUS. CONTA-LHE UMA HISTÓRIA 

SOBRE JESUS, DE QUE TENHAS GOSTADO, E TALVEZ O POSSAS CONVIDAR PARA 

VIR CONTIGO À MISSA NO PRÓXIMO DOMINGO. 

ASSIM, ESTARÁS A MOSTRAR AOS OUTROS QUE A TUA VIDA É GUIADA POR JESUS. 



 

 

Aí começa a lenda dos corvos, que fala de corvos junto a São Vicente em 

vários momentos, depois de morrer e até chegar a Lisboa: diz a lenda que 

um corvo protegeu o carpo do mártir, não deixando que as feras e aves de 

rapina o comessem.  

Por isso, Daciano mandou que o corpo fosse deitado ao mar. Mas as ondas 

acabaram por levar o corpo de São Vicente para a praia e tapá-lo com 

arreia e lá ficou, assim protegido, enterrado na areia, até ser encontrado 

pela população, segundo se diz porque uma viúva muito religiosa sonhou 

com o local onde devia procurar o corpo de São Vicente. Foi então levado 

para uma pequena igreja e, com o fim da perseguição aos cristãos, foi-se 

criando uma grande devoção ao mártir. 

E assim se passaram 400 anos… até que… 

No século VIII os mouros invadiram a península ibérica e toda a zona de 

Valência. E os cristãos da zona, com medo resolveram fugir, de barco, 

levando as relíquias do mártir São Vicente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O corpo de São Vicente protegido pelo corvo 

 

(Continua na próxima semana). 


