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Sinopse 

Cardeal Seán Patrick O’Malley. 
Nasceu em 1944, em Lakewood, Ohio, nos Estados 
Unidos da América, e cresceu na Pennsylvania, 
onde entrou num seminário franciscano. Aos 21 
anos, professou na Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos e, aos 26, foi ordenado sacerdote 
católico. Depois de tirar um mestrado em Educação 
Religiosa e um doutoramento em Literatura Lusa e 
Hispânica, na Catholic University of America, 
ensinou nessa Universidade e fundou o Centro 
Católico Hispano, em Washington DC, uma 
organização que oferece educação e ajuda médica e 
legal a imigrantes. Desde a sua ordenação para o 
episcopado, a 2 de agosto de 1984, serviu como 
Bispo nas dioceses de São Tomás (Ilhas Virgens 
Norte-americanas), de Fall River (Massachusetts) e 
de Palm Beach (Florida). O papa João Paulo II 
nomeou-o arcebispo de Boston, em julho de 2003. 
O papa Bento XVI fê-lo cardeal, em 2006. 

Arcebispo de Boston é um dos conselheiros do 

Papa e preside à Comissão Pontifícia para a 

Proteção dos Menores, vai estar em Portugal 

entre os dias 11 e 15 de março para orientar o 

retiro do episcopado português. 
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No Prefácio, D. Tolentino Mendonça lembra que 

«quem ler este livro, não o vai esquecer!» E esta é 
uma afirmação que remete a um conteúdo 
riquíssimo de reflexão teológica, de uma teologia 
intrinsecamente associada à atitude de humildade, 
característica da condição do orante e servidor, ou 
seja, daquele que, perante a Beleza de Deus, só pode 
acomodar-se «de joelhos» aos pés dos que serve. D. 
Seán O’Malley é franciscano capuchinho, bispo e 
pastor de uma grande diocese americana, mas com 
farta bagagem apostólica. Fala-nos, aqui, não tanto a 
partir de elucubrações de natureza espiritual, mas 
mais de testemunhos bem palpáveis (do seu 
presbitério), da aplicação do Evangelho professado 
ao campo da sua intervenção como pastor e 
orientador de pastores. É um texto bem «ilustrado» 
e polvilhado de humor carregado de condimentos 
bem reais e humanos, da irrisão das coisas do dia a 
dia, o que o torna agradável à leitura, mas 
interessante ao entendimento das coisas sérias do 
mundo. «Quem ler este livro, não o vai esquecer!» 
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