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 pulos O abandonaram. Mas dará fruto. À 
vista do espantoso mistério do abandono a 
que é sujeito é momento de admirar o 
drama que temos diante dos olhos para 
suscitar decisões históricas na vida do 
verdadeiro discípulo de Cristo. É altura de 
fazer o que Pedro disse e não cumpriu 
(naquela hora de tentação) «ainda que 
todos Te abandonem eu não Te abando-
narei». 
____________________________________________ 

Os Papas 
(de São Pedro ao Papa Francisco) 

 

“São Marcelo”   

(308 – 309) 

 
Reorganizou o Cristianismo em edifícios 

provisórios, pois as igrejas foram arrasadas, 
e dividiu Roma em 25 paróquias, dotadas 
de autonomia para fazer baptismos, peni-
tências e enterros. 

 

“Santo Eusébio”   

(309) 
 

De origem grega, seguiu as pisadas do 
progenitor e também ele exerceu Medicina, 
vindo apenas mais tarde a enveredar pela 
carreira eclesiástica. Acabou por falecer na 
Sicília, na mesma altura em que era 
igualmente exilado o terceiro antipapa, 
Heráclito, que se opusera à liderança de 
Santo Eusébio. 

 

“São Melcíades”   

(311 – 314) 

 

O seu pontificado ficou marcado por um 
dos acontecimentos mais importantes na 
História da Igreja: o fim da perseguição pelo 
Império Romano.  Na verdade, foi no decor- 

 
 

rer deste pontificado (ano 313) que 
Constantino se converteu, pondo fim a 
cerca de três séculos de perseguições. 
 

“São Silvestre”   

(314 – 335) 

 
Não obstante ser apoiado pelo impe-

rador Constantino não teve êxito, no 
Concílio de Arles, na sua tentativa de impor 
a disciplina eclesiástica aos donatistas. 

Registe-se a construção de grandes 
igrejas, como a de Latrão, e a fundação de 
vários conventos. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Não acumules no coração desejos de 
vingança (detritos do mal). Lança-os fora, 
para longe de ti. Esquece o que te possam 
ter feito: palavras caluniosas, injustiças, 
traições. Esquece e perdoa. Só tu ganharás 
com esta atitude, a de libertar o coração do 
peso da mágoa e do ódio. 

Sê inteligente, perdoa e esquece e sen-
tir-te-ás imensamente feliz! 
____________________________________________ 

Podes ganhar o mundo 
 

Sim, podes ganhar o mundo, contando 
com as tuas bençãos, em vez das tuas 
cruzes; 

Contando com os teus ganhos, em vez 
das tuas perdas; 

Contando com as tuas alegrias, em vez 
das tuas tristezas; 

Contando com os teus amigos, em vez 
dos teus inimigos; 

Contando com os teus sorrisos, em vez 
das tuas lágrimas; 

Contando com Deus, em vez de contar 
contigo. 

 

De Parabéns 
 

Esta semana está de parabéns pelo seu 
aniversário natalício, a Leitora Vera Moura, 
da Paróquia de Figueiró, hoje, Domingo, dia 
20 de Março. 

Igualmente, na próxima Terça-feira , dia 
22 de Março, está de parabéns a Leitora 
Sofia Santos, da Paróquia de São Pedro de 
Sanfins de Ferreira. 

À Sofia e à Vera, o Jornal do Leitor 
deseja muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Não te sobrecarregues com propósitos 
impossíveis ou irrealistas de auto-melhora-
mento. Sê gentil e paciente contigo mesmo. 
Toma a resolução de querer ser melhor e 
depois deixa que Deus te conceda a força e 
o modo de o fazer. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Quando viajavam de combóio, disse a 
mãe para a filha que era estudante: 

– Olha, filha, que linda vista se 
contempla! 

– Não se diz vista, mãe, deve dizer-se 
panorama. 

Mais adiante, tendo entrado um argueiro 
no olho da mãe, esta diz para a filha: 

– Ai, filha, dói-me tanto o meu 
panorama. 
____________________________________________ 

A Fechar 
 

Que ninguém derrube as melhores e mais 
sábias esperanças do teu coração.  

Faz-te surdo a essas vozes! 

Domingo  Ramos 
 

Neste domingo a Igreja apresenta duas 
faces do mistério de Cristo: o Rei que entra 
em glória na sua cidade, o Redentor que 
oferece a sua vida na Paixão dolorosa. 

Hossana ao Filho de David. Bendito o 
que vem em nome do Senhor, o Rei de 
Israel. Hossana nas alturas.  

Hoje, Domingo de Ramos ou da Paixão, 
também é o dia mundial da juventude. A 
Liturgia com a procissão dos ramos e com a 
leitura da Paixão, introduz-nos no mistério 
pascal de Jesus Cristo.  

Domingo de Ramos: com a procissão 
recordamos a entrada de Jesus na cidade 
santa de Jerusalém, como um rei 
messiânico, manso e humilde. Com «a 
multidão dos discípulos aclamamos Jesus 
como o Rei que vem em nome do Senhor».      

Domingo da Paixão: com todos os 
cristãos contemplamos Jesus, o servo 
sofredor, o Filho de Deus que pelas ruas de 
Jerusalém sobe ao Calvário, para 
voluntariamente morrer por todos nós.  

Dia mundial da juventude: com os 
jovens, «sentinelas da manhã», futuro da 
Igreja, acompanhamos Jesus, que «desejou 
ardentemente celebrar a Páscoa, antes de 
padecer».  

Semana Santa, tempo de reavivar a fé e 
a esperança: depois das trevas da Paixão, 
brilhará a luz gloriosa da manhã da 
Ressurreição. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 50, 4-7) 
 

Monição:  
 

O Profeta Isaías introduz-nos no mistério do servo 
de Deus, que sofre por todos nós. «Pelas suas chagas 
fomos curados». Desde sempre, a Igreja aplicou esta 
profecia a Jesus, o servo sofredor, «obediente até à 
morte e morte de Cruz!» 

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

O Senhor deu-me a graça de falar como um 
discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alen- 
 

 
 

 

 

to aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele 
desperta os meus ouvidos, para eu escutar, como 
escutam os discípulos. 5O Senhor Deus abriu-me os 
ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. 
6Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face 
aos que me arrancavam a barba; não desviei o meu 
rosto dos que me insultavam e cuspiam. 7Mas o Senhor 
Deus veio em meu auxílio, e por isso não fiquei 
envergonhado; tornei o meu rosto duro como pedra, e 
sei que não ficarei desiludido. 
 
Palavra do Senhor 
 

Recomendação aos Leitores: 
 
A Leitura não é difícil. Evita a leitura do 

choradinho, até porque isto é um cântico, 
carregado de coragem, carregado de vitória. 
Aliás deves demonstrá-lo ao ler. 

Chama-se a atenção para a necessidade de 
preparação dos Leitores que vão ajudar a 
proclamar o Evangelho da Paixão, quer hoje, 
(Dias de Ramos), quer na Sexta-Feira, dia 25 
(Sexta-feira Santa), onde (J) Jesus, é lido pelo 
Sacerdote; (N) Narradôr, por um leitor; (R) 
Resposta, por outro leitor. 

Não esqueças de que só farás um bom 
trabalho, se primeiramente fizeres uma boa 
preparação. 
 

Comentário: 
  

O texto é tirado do II Isaías e 
corresponde aos primeiros 4 v. do 3° poema 
do Servo de Yahwéh (Is 50, 4-9). Quem 
está a falar parece ser o próprio servo, 
embora não seja aqui nomeado, mas é o 
que se deduz do contexto imediato deste 
canto (v. 10). De qualquer modo, considera-
-se como a figura profética de Jesus Cristo.       

O texto consta de três estrofes iniciadas 
com a mesma fórmula (que a tradução não 
respeitou): «O Senhor Deus»; na primeira 
sublinha-se a docilidade de discípulo; na 
segunda, o sofrimento que esta docilidade 
acarreta; na terceira, a fortaleza no meio 
das dores.  

V.4 – Apresenta-se «a falar como um 

discípulo», embora não se trate de um 
discípulo qualquer; é um discípulo do 
Senhor (Is 54, 13), instruído pelo próprio 
Deus, tal como dirá Jesus: «a minha 
doutrina não é minha, mas daquele que me 
enviou» (Jo 7, 16; 14, 24).  

V.5 «Não resisti nem recuei». Mesmo 
os  maiores  profetas  e  os  maiores  santos  

 

 

tiveram a consciência clara de opor alguma 
resistência, embora sem qualquer rebeldia, 
à acção de Deus, como Moisés e Jeremias 
(Ex 3, 11; 4, 10; Jer 1, 6). Jesus, porém, 
identifica-se plenamente com a vontade do 
Pai (Jo 4, 34; Lc 22, 42).  

V.6 –  «Apresentei as costas àqueles 
que me batiam... não desviei o rosto 
daqueles que me insultavam e cuspiam». 
Os evangelistas hão-de deixar ver como o 
pleno cumprimento deste hino profético se 
deu no relato da Paixão do Senhor, 
particularmente Mt 26, 67; 27, 26-30; Mc 15, 
19; Lc 22, 63-64… 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 21 (22), 8-9.17-18a.19-20.23-24 (R. 2a) 
 

Monição:  
 

O salmo 21 manifesta o sofrimento daquele que, 
apesar de tudo, não desanima, e afirma claramente a 
sua confiança no Senhor. 

 

Refrão:     Meu Deus, meu Deus,  
       porque me abandonastes? 
 
Todos os que me vêem escarnecem de mim, 
estendem os lábios e meneiam a cabeça: 
«Confiou no Senhor, Ele que o livre, 
Ele que o salve, se é seu amigo». 
 
Matilhas de cães me rodearam, 
cercou-me um bando de malfeitores. 
Trespassaram as minhas mãos e os meus pés, 
posso contar todos os meus ossos. 
 
Repartiram entre si as minhas vestes 
e deitaram sortes sobre a minha túnica. 
Mas Vós, Senhor, não Vos afasteis de mim, 
sois a minha força, apressai-Vos a socorrer-me. 
 
Hei-de falar do vosso nome aos meus irmãos, 
hei-de louvar-Vos no meio da assembleia. 
Vós, que temeis o Senhor, louvai-O, 
glorificai-O, vós todos os filhos de Jacob,       
reverenciai-O, vós todos os filhos de Israel. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (Fp 2, 6-11) 
 

Monição:  
 

O que era profético e genérico nos textos 
anteriores, S. Paulo aplica-o concretamente a Jesus 
Cristo, e à sua Paixão. 
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Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Filipenses 

 

Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se 
valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-Se a 
Si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-Se 
semelhante aos homens. Aparecendo como homem, 
humilhou-Se ainda mais, obedecendo até à morte e 
morte de cruz. Por isso Deus O exaltou e Lhe deu um 
nome que está acima de todos os nomes, para que ao 
nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e 
nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus 
Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura, sendo fácil, pode tornar-se difícil 
pelo seu estilo. Trata-se de um poema que 
requer recursos oratórios expressivos, que deves 
exercitar.  

Exercita também as palavras: aniquilou-Se / 
humilhou-se / obedecendo / exaltou / ajoelhem / 
abismos / e outras. 

 

Comentário: 
 

A leitura constitui um admirável hino à 
humilhação e exaltação de Cristo, que 
muitos exegetas pensam ser anterior ao 
este escrito paulino e a mais antiga 
confissão de fé explícita na divindade de 
Cristo que consta dos escritos do Novo 
Testamento.  

V.6 – «De condição divina». Literal-
mente: «existindo em forma de Deus». Ora 
esta forma (morfê) de Deus, ainda que não 
significasse directamente a natureza divina, 
pelo menos indicaria a glória e a majestade, 
atributos especificamente divinos na lingua-
gem bíblica. De qualquer modo, como bem 
observa Heinrich Schlier, a expressão em 
forma de Deus não quer dizer que Deus 
tenha uma forma como a têm os homens, 
mas significa que Jesus «tinha um ser como 
Deus, um ser divino».  

«Não se valeu da sua igualdade com 

Deus». Há diversas possibilidades de 
tradução desta rica expressão, segundo se 
considera o termo grego harpagmós em 
sentido activo (roubo), ou passivo (coisa 
roubada): a Vulgata traduz: «não considerou 
uma usurpação (rapinam) o ser igual a 
Deus» (sentido activo); segundo a 
interpretação dos Padres Gregos, a que se 
ateve a nossas tradução (sentido passivo), 
teríamos: «não considerou como algo 
cobiçado (harpagmón) … Há quem pense 
que S. Paulo quer fazer ressaltar o 
contraste entre a atitude soberba dos 
primeiros pais que, sendo homens, 
quiseram vir a ser iguais a Deus (Gn 3, 
5.22) e a atitude humilde de Jesus que, 
sendo Deus, se quis fazer «semelhante aos 
homens» (v. 7).  
 

V.7 – «Mas aniquilou-se a si próprio», 
à letra, esvaziou-se: Jesus Cristo, ao fazer-    
-se homem, não se despojou da natureza 
divina, mas sim da glória ou manifestação 
sensível da majestade que Lhe competia 
em virtude da chamada união hipostática 
(na pessoa do Filho eterno de Deus, a 
natureza humana e a natureza divina unidas 
numa união misteriosa). «Assumindo a 
condição de servo», o que não significa a 
condição social de escravo, mas a «forma» 
(morfê) de se conduzir própria de um ser 
pobre e dependente, cumprindo a figura do 
«servo de Yahwéh», a que se refere a 
primeira leitura de hoje; «tornou-se seme-
lhante aos homens, aparecendo como 
homem», não apenas, como queria a 
heresia doceta, nas aparências (skhêmati), 
mas no sentido em que o homem é 
«semelhante» (en homoiômati) dos outros 
homens, em tudo igual excepto no pecado 
(Hebr 4, 15);  

«Humilhou-se ainda mais, obede-
cendo até à morte e morte de cruz» (v. 8). 
Note-se como é posta em relevo esta 
obediência e aniquilamento – a kénosis – de 
Cristo, num sublime crescendo de 
humilhação em humilhação: feito homem, 
assume a condição de escravo, Ele 
obedece, e com uma obediência que vai até 
à morte, e não uma morte qualquer, mas a 
dum malfeitor, a morte de cruz – homem, 
escravo, malfeitor!  

V.9-11 – Mas este aniquilamento – o 
tremendo escândalo da Cruz – não foi uma 
derrota, o desfecho duma história trágica 
com que tudo acabou; temos o sublime 
paradoxo da sua «exaltação»: foi «por isso» 
mesmo que «Deus» (não Ele próprio, mas o 
Pai) «O exaltou» de modo singularíssimo (à 
letra, acima de tudo o que existe: tenha-se 
em conta hypér na composição do verbo 
grego), o que se deu na glorificação da 
humanidade de Jesus com a sua 
Ressurreição e Ascensão. A esta exaltação 
corresponde o «nome» que Lhe é dado por 
Deus, o mesmo nome com que passa a ser 
invocado pela multidão de todos os crentes 
de todos os tempos: já não é apenas o 
nome usado na sua vida terrena e que 
consta da sentença que o condenou à morte 
de cruz, mas com o mesmo nome com que 
o próprio Deus é designado para traduzir o 
nome divino «Yahwéh» – «Senhor». A todos 
pertence proclamar e reconhecer a 
divindade de Jesus – «toda a língua 
proclame que Jesus Cristo é Senhor» (mais 
expressivo sem artigo, como no original 
grego) e o seu domínio sobre toda a criação 
– «no céu, na terra e nos abismos, para 
glória de Deus Pai» (A tradução da velha 
Vulgata neste ponto era pouco expressiva e 
deficiente: «que o Senhor Jesus Cristo está  
 

  na glória de Deus Pai»).  
Independentemente da discussão 

acerca do aniquilamento de que aqui se 
fala, se ele visa ou não directamente o 
mistério da Incarnação, fica bem claro que 
Jesus não é um simples servo do Senhor 
que vem a ser exaltado por Deus, pois Ele é 
Deus que se abaixa e depois vem a ser 
exaltado. Também fica patente que a fé na 
divindade de Jesus não é o fruto duma 
elaboração teológica tardia, pois a epístola 
é, quando muito, do ano 62, se não é 
mesmo de cerca de 56 (como pensam 
muitos), e, como dissemos, estes versículos 
fariam parte dum hino litúrgico a Cristo, 
anterior à epístola. Assim pensa, por 
exemplo, o notável Professor protestante de 
Tubinga, Martin Hengel. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

 (Filip 2, 8-9) 
 

Monição:  
 

Só o Homem Deus, o Verbo encarnado seria 
capaz de suportar os imensos sofrimentos que 
nos são descritos na leitura da Paixão que 
vamos ouvir. 
 
Refrão: 
 

Aleluia, Aleluia. 
 
Cristo obedeceu até à morte  
e morte de cruz. 
Por isso Deus O exaltou  
e Lhe deu um nome  
que está acima de todos os nomes. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Lc 22,14-23,56) 
 

Por se tratar do relato da Paixão de 
Jesus, segundo São Lucas, uma Leitura 
bastante longa, não a transcrevemos para o 
Jornal.  
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
 

1 –  Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e      
       diáconos, 

para que encontrem em Jesus Cristo o bem       
supremo 
e o anunciem com alegria ao mundo de hoje, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –  Pelos catecúmenos e pelos fiéis da santa Igreja, 

para que o poder da ressurreição de Jesus Cristo 
os faça correr com entusiasmo para a Páscoa, 
oremos ao Senhor. 

 
3 –  Pelos responsáveis no governo das nações 

para que a sabedoria com que Deus os enriquece 
sirva sempre para o bem dos cidadãos, 
oremos ao Senhor. 
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4 –  Pelos esposos que cometem adultério, 
       para que os discípulos de Jesus saibam acolhê-los 
       como Jesus acolheu a pecadora, 
       oremos ao Senhor. 
 
5 –  Pelos fiéis da nossa comunidade Paroquial, 
  para que o sacramento da reconciliação lhes dê a paz 

e a alegria de Jesus ressuscitado, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Oração Universal 

(outra opção de escolha) 
 

1 –   Para que Jesus, em agonia no jardim, 
tenha piedade dos que vivem aflitos, 
oremos, irmãos. 
 

2 –  Para que Jesus, flagelado e torturado, 
tenha piedade dos que mais sofrem, 
oremos, irmãos. 

 

3 –  Para que Jesus, coroado de espinhos, 
tenha piedade dos que não são respeitados, 
oremos, irmãos. 

 

4 –  Para que Jesus, a caminho do Calvário, 
      tenha piedade dos que arrastam a cruz da sua vida, 

oremos, irmãos. 
 

5 –  Para que Jesus, expirando no madeiro, 
tenha piedade dos que estão em agonia, 
oremos, irmãos. 

 

6 –  Para que Jesus, ressuscitado e glorioso, 
tenha piedade de todos nós, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Oração Universal 

(3.ª opção de escolha) 
 
 
 

1 –  Pelos ministros e fiéis da Santa Igreja  
para que sejam firmes na sua entrega a Cristo  
e anunciem pela palavra e pelo testemunho  
que Jesus é o Salvador do mundo,  
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelos responsáveis das nações em toda a terra,  

para que reconheçam o Salvador  
e saibam discernir as suas obrigações  
em favor do bem comum, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Pelas crianças e jovens 

da nossa comunidade paroquial 
para que aprendam a dar testemunho da fé  
e a seguir Cristo com coragem na vida quotidiana,  
oremos, irmãos. 

 
4 –Pelos membros das nossas associações de piedade  

e movimentos apostólicos  
para que vivam em espírito fraterno  
o ideal da boa acção de cada dia  
e manifestem sempre fidelidade a Jesus Cristo 
e à sua Igreja,  
oremos, irmãos. 

 
5 –  Pelos que estão doentes  

para que encontrem na Paixão do Senhor lenitivo  
e incentivo para o seu sofrimento, 
oremos, irmãos. 

 

 

Pedro a oração no horto e o sono dos 
discípulos, a entrega traiçoeira de Jesus. 

Assalta-nos um mundo de reflexões. O 
amor e a disponibilidade de Jesus estão 
patentes. O desânimo e o abandono dos 
discípulos reflecte a indiferença e abandono 
de tantos crentes. Na hora das dificuldades 
esquecem a sua fé. E até são capazes de 
se queixarem de Jesus. Esta primeira parte 
da presente leitura faz-nos reflectir sobre os 
nossos comportamentos. Que há para nós a 
corrigir? 

Haverá quem tenha de corrigir a falta de 
generosidade na entrega das tarefas que 
lhe são pedidas, o desencanto e fuga às 
responsabilidades e aos problemas na hora 
em que é mais necessária a sua presença, 
conselho e decisão na defesa das queixas 
contra a Igreja esquecendo-se que todos os 
crentes são Igreja. 

Depois há um julgamento iníquo e um 
caminho doloroso até ao Calvário cujos 
pormenores não vamos repetir e que nos 
leva a reconhecer outra série de fraquezas 
dos homens: aqueles que condenam sem 
razões, ou porque ouviram boatos, aqueles 
que acham demasiado exigentes os 
caminhos de Jesus, na intromissão do 
poder civil e religioso para condenar um 
inocente, a ingratidão de um povo que se 
esquece de tantas graças recebidas e junta 
a sua voz a pedir a também a condenação 
do inocente. 

Por fim há a confissão de fé de um 
pagão quando afirma: «Este era verdadeira-
mente o Filho de Deus». Fiquemos com a 
lição para afirmar continuamente a nossa 
confissão de fé. 
____________________________________________ 

Um poder divino 
 

Um Deus que manifesta o seu poder, 
um Deus que sofre. 

Domingo de Ramos é, no início da 
Semana Santa, um momento para 
contemplar o mistério de Jesus na sua 
figura de Rei messiânico com a entrada 
triunfal referida e assinalada na bênção e 
procissão de Ramos, e o mistério da sua 
entrega total ao Pai no supremo sacrifício 
da cruz. 

Jesus Cristo, o Filho de Deus que o Pai 
enviou a iniciar a Boa Nova aos pobres, a 
curar os corações dilacerados, a anunciar a 
liberdade aos prisioneiros, faz-se Ele pobre, 
martirizado, preso e morto para dar a vida. 
Ele tinha dito que era o pão da vida e que 
se o grão de trigo não morrer não dá fruto. 
Na Sua Morte o fruto de todo o seu mistério 
de amor.  

Depois de multiplicação dos pães 
poucos ficaram com Ele. Agora até os discí- 

 
 

6 –  Para que todos nós,  
perante a lição do Calvário e o perdão de Jesus  
encontremos na paixão do Redentor  
um sentido para o seu sofrimento,  
oremos, irmãos. 

 
7 –  Para que aqueles que já partiram deste mundo,  

e os fiéis de toda a terra,  
experimentem o mistério  pascal de Jesus Cristo  
em toda a sua vida,  
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Convite aos jovens 
 

Dizendo sim a Cristo – afirmava o Papa 
numa das jornadas mundiais da juventude – 
«dizendo sim a Cristo, dizeis sim a cada um 
dos vossos mais nobre ideais. O rosto 
sofredor de Cristo é o mistério da alegria 
gloriosa da ressurreição que passa pelo 
sacrifício supremo da oferta da vida. 
Oferecer a vida, que dom precioso de amor! 
Cristo que não convenceu nas palavras 
cheias de sabedoria da sinagoga e ou dos 
lugares em que se dirigia ás multidões que 
não convenceu na força de inúmeros 
milagres, na multiplicação dos pães… está 
a convencer definitivamente pela sua morte. 
Só um amor infinito conduz à oferta da 
própria vida.  

Com os jovens, a quem o Papa chamou 
«sentinelas da manhã nesta alvorada do 
terceiro milénio», seguindo as aclamações 
da entrada triunfal, dizemos todos sim a 
Cristo que é o rei dos corações sem medo 
de se entregar a Ele de maneira decidida e 
permanente, e não como aqueles que num 
dia O aclamavam e alguns dias mais tarde 
pediam a sua condenação. O sim a Cristo 
no seguimento corajoso da hora da paixão, 
nesta hora que nos é dado viver, leva a 
partilhar na Eucaristia a fonte inexaurível da 
vida do Ressuscitado. 

A criminalidade e o terrorismo sem rosto 
que inquietam o nosso mundo, acentuam o 
valor do mistério de Cristo que ama a 
humanidade, e oferece a vida para superar 
todas as tempestades religiosas indica o 
remédio que é a busca da santidade.  

Não é dos sofrimentos de Cristo que 
havemos de nos compadecer, mas da 
nossa indiferença perante o pecado de que 
temos dificuldade em converter-nos. Não há 
um mundo sem crimes. Mas há a história de 
um Salvador. 
____________________________________________ 

A paixão 
 
A leitura da Paixão, que acabamos de 

ouvir, recorda-nos a traição de Judas, a 
última ceia, a instituição da Eucaristia, a 
acção de graças,  antevisão  da negação de 
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