
 

     N.º  497    –   25-03-2018                             Domingo de Ramos   –    (Ano B)                                                                                        Pág. 1 

 

     Bibliografia:   Bíblia Sagrada, dos Franciscanos Capuchinhos; Revista de Liturgia e Pastoral, das Edições Licel, de Braga; Almanaque Popular, das Missões e da Boa Nova; Directório Litúrgico, do 
Secretariado Nacional de Liturgia; Introdução Geral ao Missal Romano; Catecismo da Igreja Católica; Nova Enciclopédia Larousse, do Círculo de Leitores; Dicionário de Português Houaiss, do Círculo de Leitores, 
Jornal A Ordem; Jornal Voz Portucalense; O Livro do Leitor, do Secretariado Nacional de Liturgia; O Banquete da Palavra, de Fernando Armellini; Celebrações Dominicais e Festivas sem Sacerdote, de Octávio 
Hidalgo, C.SS.R.; Guião das Celebrações sem a Presença do Sacerdote, da Gráfica de Coimbra; A Palavra de cada Domingo, de B.Caballero; Missal Popular Dominical e Ferial; Manual de Oração, de Ignácio 
Larrañaga; Outras consultas e pesquisas. 
 

 Pastoral da Saúde 
A visita ao Doente  

Boas e más práticas – (12)  
por José Carlos Bermejo 
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_________________________________________ 
_________________________ 

______________ 
 

 

Dominar a própria vulnerabilidade 
 

Estou horrorizado! 
Não sei se o mundo está cheio de homens 

inteligentes que o dissimulam... ou de imbecis 
que não se coíbem de o mostrar. 

(Marc Brickman) 
 

“Uma das minhas colegas da Unidade 
de Cuidados Paliativos do Centro San 
Camilo, médica, conta-me: «Todas as vezes 
que registo uma entrada, julgo que me 
chamam para um filme de cujo argumento 
me incumbiram, mas no qual eu não 
apareço. Vejo o sofrimento; mas, como não 
é o meu, saio. É a morte dos outros. Não 
penso que agora tenho menos medo da 
morte do que antes.  Talvez mais consciên-
cia do que isso poderá ser.  Creio que não 
me afecta por um mecanismo de defesa. Há 
uma fase de habituação que já passei. A 
princípio, eu dormia com ‘orfidal’ (“Orfidal”, 
em Espanha, o mesmo que “Ansilor”  em 
Portugal, um medicamento ansiolítico.) 
porque me tinham colocado no rodízio de 
todo o sofrimento, quando até então eu só 
tinha  assinado duas certidões de óbito. O 
meu marido dizia-me que eu saísse dali 
porque me fazia sofrer. Às vezes, ao ver a 
minha data de nascimento, pergunto a mim 
mesma: «E porque não me tocou a mim?». 
De facto, estou cada vez mais convencida 
de que uma das maiores dificuldades para 
visitar o doente reside na gestão  da própria 
vulnerabilidade do visitante.” 

(continua...) 
____________________________________________

Visita-nos:  www.paroquiascesf.com 

Papa Francisco 
(Gurus) 

 
Não há nenhum guru capaz de explicar 

o mistério humano: ninguém pode dizer-nos 
que será assim ou assim e que ficaremos 
bem. 

(Homilia do Sr. Arcebispo de Buenos Aires,  
Cardeal Jorge Mario Bergoglio, S.J.,  
na missa na Catedral Metropolitana, 

 um mês após a tragédia ferroviária de Once.  
23 de Março de 2012 

___________________________________________________________ 

Sabias que… 
 

Com ramos de palmeira 
 

A palmeira é a árvore maior na 
Palestina. Pode alcançar 20 metros de 
altura, produzindo anualmente uns 30 ramos 
com mais de 3 metros de comprimento. 
Eram utilizadas como material de 
construção de telhados. As tâmaras eram 
muito apreciadas. A sua alta concentração 
de açúcar facilita a conservação. 

Com o andar dos tempos a rama de 
palmeira converteu-se num símbolo de 
Israel.  Nas paredes do Templo e nas 
moedas judaicas havia gravações represen-
tando ramos de palmeira. Eram sinal de 
vitória. 
____________________________________________ 

Monte das Oliveiras 
 

A citação deste lugar é não só geográfica 
mas também teológica. O Monte das Oliveiras 
era o lugar que, segundo o profeta Zacarias, o 
Senhor ia colocar os pés no seu regresso para 
reger os destinos de Israel (Zc 14, 4). Afirma-      
-se que Jesus é o Messias, Deus presente no 
meio do seu povo. 
____________________________________________ 

Humildade 
O orgulho divide os homens; 

a humildade une-os. (Henri Lacordaire) 

Aniversários 
 

Estão de Parabéns esta semana, pelo 
seu aniversário natalício, os seguintes 
Leitores: 

Dia 27 de Março, terça-feira, Jorge 
Moreira, da Paróquia de São Tiago de 
Carvalhosa; 

Dia 28 de Março, quarta-feira, Justina 
Carneiro, da Paróquia de São Pedro de 
Sanfins de Ferreira; 

Dia 29 de Março, quinta-feira, Teresa 
Moreira, da Paróquia de São Pedro de 
Sanfins de Ferreira; 

À Justina, à Teresa e ao Jorge, o Jornal 
do Leitor deseja-vos muitas felicidades. 
___________________________________________ 

A Bíblia 
A Bíblia Grega e a sua 

posteridade (2) 
 

(...) Os cristãos adoptam imediatamente 
a Bíblia grega. Traduzem-na depois em 
diversas línguas. Após o desastre do ano 70 
e da ruína do Templo, os judeus distanciam-    
-se dela. 
___________________________________________________________ 

H u m o r 
 
Ladrão apanhado 
 

Um homem bebe uma cerveja num bar. 
Chega um sujeito e interpela-o: 

– O senhor esteve aqui há três meses! 
– Como pode ter a certeza disso? 
– Reconheci-o pelo guarda-chuva. 
– Mas há três meses eu não tinha este 

guarda-chuva… 
– Pois não! Era meu! 

____________________________________________ 

 

Domingo de Ramos 
 

A entrada apoteótica de Jesus em 
Jerusalém precede aquilo que Ele já sabia: 
Depois de ter passado pelo momento mais 
dramático da sua vida, quando pediu ao Pai 
para O poupar a uma prova tão difícil, 
atravessaria a cidade a caminho do 
Calvário. Ali, Deus manifestar-se-ia n’Ele 
revelando todo o seu amor pela 
Humanidade. 

A atitude de Jesus ensina-nos que Deus 
nos ama de tal maneira que condivide 
connosco as experiências mais dramáticas 
da nossa vida. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura  (Is 50, 4-7) 
 
Monição: 
 

 A leitura que iremos escutar é tirada das profecias 
de Isaías. É uma passagem do chamado cântico do 
servo de Javé. Identificámo-lo facilmente com o 
sofrimento de Jesus. 
 
Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

4O Senhor deu-me a graça de falar 
como um discípulo, para que eu saiba 
dizer uma palavra de alento 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: 

 
Respeita a pontuação, não corras e evita a 

leitura do “choradinho”.  
  

Comentário: 
 

O texto é tirado do II Isaías e 
corresponde aos primeiros 4 vv. do terceiro 
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 (cf. 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; cf. 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 (cf. Ex 3, 11; 4, 10; Jer 1, 6). 
Jesus, porém, identifica-se plenamente com 
a vontade do Pai (cf. 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 que vamos proclamar associa-se ao 
que Jesus rezou na cruz. Se atendermos bem, 
reconheceremos que se identifica com a história 
de cada homem que queira anunciar e pôr em 
prática a justiça. 
 

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 (Flp 2, 6-11) 
 

Monição:  
 

Jesus é de condição divina, é o Senhor perante O 
qual se dobram todos os joelhos no céu, na terra e nos 
abismos. Ele é a Pessoa que dá a razão de ser à 
nossa vida de cristãos. 
  
Leitura:  
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Filipenses 
 

6Cristo Jesus, que era de condição 
divina, não Se valeu da sua igualdade 
com Deus, 7mas aniquilou-Se a Si 
próprio. Assumindo a condição de servo, 
tornou-Se semelhante aos homens. 
Aparecendo como homem, 8humilhou-Se 
ainda mais, obedecendo até à morte e 
morte de cruz. 9Por isso Deus O exaltou e 
Lhe deu um nome que está acima de 
todos os nomes, 10para que ao nome de 
Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra 
e nos abismos, 11e toda a língua 
proclame que Jesus Cristo é o Senhor, 
para glória de Deus Pai. 
 
Palavra do Senhor. 
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Comentário: 
 
 

A leitura constitui um admirável hino à 
humilhação e exaltação de Cristo, um hino 
que muitos exegetas pensam ser anterior ao 
de este escrito paulino; é 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 linguagem 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 
considerar o termo grego harpagmós em 
sentido activo (roubo), ou em sentido 
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 nossa tradução 
litúrgica (sentido passivo), teríamos: «não 
considerou como algo cobiçado 
(harpagmón) … Há quem pense que São 
Paulo quer fazer ressaltar o contraste entre 
a atitude soberba dos primeiros pais que, 
sendo homens, quiseram vir a ser iguais a 
Deus (cf. 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 n’Ele a 
figura do «servo de Yahwéh», a que se 
refere a primeira Leitura de hoje. «Tornou-
se semelhante 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 
(cf. Hebr 4, 15). 
 

V. 8 «Humilhou-se ainda mais, obede-
cendo até à morte e morte de cruz». 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 humilhante desfecho duma 
história trágica com que tudo acabou. 
Temos em paralelo o sublime paradoxo da 
sua «exaltação»: «por isso Deus – não Ele 
próprio, mas o Pai – O exaltou» de modo 
singularíssimo, à letra, acima de tudo o que 
existe, como o sugere a preposição hypér 
na composição do verbo hypsóein (exaltar). 
Esta exaltação deu-se com a glorificação da 
humanidade de Jesus na sua Ressurreição 
e Ascensão. A esta sublime 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 
em todos os tempos. Com efeito, já não se 
trata do simples nome de Jesus, um nome 
corrente com que era tratado na sua vida 
terrena e que consta da sentença que o 
condenou à morte de cruz, nem apenas o 
título da sua condição messiânica, «Cristo», 
pois o nome que agora Lhe compete é o 
mesmo nome com que o próprio Deus é 
designado no Antigo Testamento.: «Kyrios-
Senhor», nome divino, como consta da 
tradução grega de «Yahwéh». Desde agora, 
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, a saber: «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 55/56 (data mais 
provável), e, como dissemos, estes 
versículos fariam parte dum hino litúrgico a 
Cristo, anterior à epístola.  
 

  Aclamação ao Evangelho  

( Fil 2, 8-9 ) 
 
Monição:  
 

Obedecendo ao Pai, Jesus serve os homens 
doando a sua vida na cruz. Por isso, Deus o 
ressuscitou para ser o Senhor de toda a história e do 
universo. 

 
Refrão: 
 
Louvor a Vós, Jesus Cristo, Rei da eterna glória.  
   
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 (Mc 14, 1-15,47) 
 

O Evangelho deste dia não é aqui 
publicado, por tratar-se de Leitura 
bastante longa, pois refere-se à Paixão 
do Senhor. 

 
Pode ser proclamado por três pessoas: 

O Diácono ou o Sacerdote, interpreta a 
Pessoa de Jesus, designado pela sigla (J); 
um Leitor faz de narrador (N); outro Leitor 
dá respostas (R). 

Para os Leitores que vão prestar este 
serviço, é necessária muita preparação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
(Missa Vespertina) 

 
1 –   Para que o Redentor do mundo, 

que Se entregou à morte pelos homens, 
estenda a todos os povos o seu Reino, 
oremos, irmãos. 

 
2 –   Para que o Redentor do mundo, 

que orou com grande clamor e lágrimas, 
interceda diante do Pai por todos nós, 
oremos, irmãos. 

 
3 –   Para que o Redentor do mundo, 

que sofreu a angústia e a tristeza, 
socorra os que sofrem e alivíe as sua dores, 
oremos, irmãos. 

 
4 –   Para que o Redentor do mundo, 

que foi flagelado e coroado de espinhos, 
dê coragem aos que estão prestes a perdê-la, 
oremos, irmãos. 
 

5 –   Para que o Redentor do mundo, 
que ao morrer entregou ao Pai o seu espírito, 
nos reanime com a força da sua Ressurreição, 
oremos, irmãos.  

___________________________________________________________ 

Antífona 
Hossana nas alturas. 
Bendito sejais , Senhor, 
que vindes trazer ao mundo  
a misericórdia de Deus. 
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Oração Universal 
(Missa do Dia) 

 
1 –   Pelos que se sentem esmagados pela tristeza, 

para que se lembrem da agonia de Jesus, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelos que experimentam a dor na sua carne, 

para que se lembrem das torturas que Jesus sofreu, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Pelos que sofrem o sarcasmo de outros homens,    
   para que se lembrem da coroa de espinhos de Jesus, 
       oremos, irmãos. 

 
4 –   Pelos que perderam a vontade de viver, 

para que se lembrem do grande brado de Jesus, 
oremos, irmãos. 

 
5 –   Pelos que esperam contra toda a esperança, 

para que se lembrem da Ressurreição de Jesus, 
oremos, irmãos. 
 

6 –   Pelos que hoje irão partir deste mundo, 
para que se lembrem da morte de Jesus, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Todo o homem está 
presente na Paixão 

  
O texto que hoje vamos escutar do 

Evangelho de São Marcos é a narrativa 
mais antiga da Paixão e Morte de Jesus. 
São Marcos apresenta-nos um Jesus que 
aceita pacientemente tudo o que Lhe está a 
acontecer e que, no fim, conclui: «Cumpri-
ram-se assim as Escrituras». O evangelista 
acentua, deste modo, que Jesus não se 
revolta contra os acontecimentos que não 
pode impedir, e que o Pai não quer operar 
milagres para Lhe evitar os dramas que se 
abatem sobre Ele. 

Vamos reparar que na narração, não há 
ninguém que tome a defesa de Jesus. Ele é 
abandonado pelos discípulos, é traído pela 
multidão que prefere Barrabás, zombam 
d’Ele, é flagelado e humilhado pelos 
soldados, é insultado pelos que passam e 
pelos chefes do povo presentes no 
momento da crucifixão. À sua volta há 
somente trevas.  

Jesus sente-se completamente só. 
Apenas algumas mulheres estavam a 
observar de longe...  

Ainda hoje somos nós que continuamos 
essa Paixão, carregando os nossos ódios, 
raivas, mentiras, invejas, fanatismos, 
intransigências, liberdades mal direcciona-
das. Tudo isto provoca violência 
incontrolada e desnecessária. Seguimos a 
par e passo o Rei manso e obediente que, a 
nós e por nós, se entrega por amor, 
absorvendo, absolvendo e dissolvendo o 
nosso lado sombrio e pecaminoso.  
____________________________________________ 
 

carícias evaporam-se. Os pais trabalham 
para o futuro dos seus filhos, querem dar-        
-lhes o mundo, mas não têm tempo para se 
darem a si próprios. É preciso que tenham 
uma alma de criança para penetrar no 
mundo das crianças. 
____________________________________________ 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

O carisma distintivo 
 

Segue-se a descrição da sua colabora-
ção para fundar a Casa de Retiros de 
Sequeiros (Lousada), em 1923,  na qual foi 
director dos Exercícios Espirituais até 
Dezembro de 1926, com êxitos e contrarie-
dades. 

Irmã Maria Estanislau, religiosa do 
Instituto de Santa Doroteia (Maria do 
Rosário Charato, nome de baptismo), 
nascida em 1866, na Covilhã,  e entrando 
na Congregação em 1886, como postulante, 
faleceu em Pontevedra, Espanha, em 1943. 
Foi das primeiras postulantes na Casa do 
Quelhas, Lisboa,  tendo as Irmãs entrado 
em Portugal em 1866. 

É a segunda testemunha contemporâ-
nea do primeirto período do itinerário 
apostólico de Sílvia Cardoso, que deixou 
depoimento escrito entregue à Postulação, 
e a única que revela contacto directo com a 
sua família nuclear e alargada. Isto 
acontece, muito provavelmente, porque 
Sílvia esteve, na juventude,  como aluna 
interna  no Colégio do Sardão, Vila Nova de 
Gaia, e aí se familiarizaram. 

São sete as cartas que dirigiu à «boa e 
amiga Sílvia», conservadas no Arquivo da 
Casa da Torre, datadas de Tui e Ponte-
vedra, de 1920 e 1933. Nelas revela um 
conhecimento pessoal e intimidade com ela 
e com os seus familiares, pelo menos, já 
antes do ano de 1918, quando o pai de 
Sílvia ainda era vivo.  

(continua...) 
____________________________________________ 

Oração 
 

Senhor, aclamei-Te como Messias 
vencedor, porém Tu pretendias somente 
entregar a tua vida para salvar a humanidade. 

Queria elevar-Te ao poder e lutar a teu 
lado para vencer o inimigo, porém Tu 
proclamavas que a violência gera mais 
violência. 

Senhor, ensina-me a ser pacífico.  
Que as minhas mãos defendam a vida. 

Que os meus olhos reflitam bondade. Que 
onde houver ódio leve um pouco da tua paz. 

A  Paixão  continua 
ainda  hoje 

 
Na nossa vida há momentos em que 

também experimentamos a impotência, o 
abandono, o falhanço, a mentira, a 
opressão. Quando nos empenhamos em 
viver de maneira coerente com aquilo em 
que cremos, quando queremos construir na 
comunidade civil ou eclesial uma relação de 
sinceridade e de concordância com o 
Evangelho, acabamos muitas vezes por nos 
encontrar isolados, reprovados por amigos, 
recusados pela própria família. Nesses 
momentos podemos ter a tentação de tudo 
abandonar e pensar que não vale a pena 
lutar e sofrer tanto. É altura, então, de 
olharmos para Cristo e procurarmos 
encontrar resposta para os pequenos ou 
grandes dramas da nossa vida e de 
assumirmos as cruzes de cada dia. 
____________________________________________ 

Ao assumirmos as 
cruzes de cada dia 

 

Ao assumirmos, como Jesus, as nossas 
cruzes, não seremos fracos e sem audácia, 
não nos demitimos, não deixamos de lutar 
contra o mal, mas devemos procurar a 
verdade por todos os meios legítimos. O 
cristão é alguém que, como Jesus, se 
recusa a utilizar a falsidade usada pelos 
seus opositores através da difamação, da 
intrujice ou da violência. Não se amedronta 
com a derrota, não se preocupa com a 
vitória dos seus adversários, pois sabe que 
se trata de sucesso ilusório. 

Porém, neste Dia Mundial da Juventude, 
recordamos os jovens cristãos que se 
envergonham da sua fé ou renunciam a ela. 
Que o Túmulo silencioso em que Jesus foi 
encerrado seja o "deserto", deles e nosso, 
para escutarmos mais fortemente a voz de 
Deus, e um estímulo para removermos 
todas as pedras que mantêm Cristo ainda 
trancado dentro do túmulo do nosso 
coração.  

Rezemos, pois, por nós e por todos 
eles, para que tenhamos a coragem de ser 
arautos testemunhais de Cristo Redentor, 
em todas as circunstâncias da nossa vida. 
____________________________________________ 

És insubstituível  (45) 
 

De facto, este mundo é incompre-
ensível. Quando as crianças nascem, elas 
são especiais, o centro do mundo; mas, 
pouco a pouco, muitos adultos deixam-nas 
na  periferia  das  suas vidas. Os beijos e as 
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