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 Eutanásia 

Perguntas e Respostas 
 

 

 

17 –  Pode considerar-se a legaliza-
ção da eutanásia um progresso 
civilizacional? 

 
A legalização da eutanásia e do suicídio 

assistido são habitualmente apresentadas 
junto da opinião pública como mais um sinal 
de progressismo, numa linha de promoção 
da liberdade individual. Os opositores 
surgem como antiquados. 

Será importante recordar que a legali-
zação da eutanásia e do suicídio assistido 
não são um progresso civilizacional , mas 
antes um retrocesso. Em diversas socie-
dades primitivas, bem como na Grécia e na 
Roma antigas, a eutanásia era praticada. 
Os idosos, os doentes incuráveis e os 
“cansados de viver” podiam suicidar-se ou 
submeter-se a práticas e ritos destinados a 
provocar uma “morte honrosa”. A morte de 
anciãos foi praticada em algumas tribos de 
Akaran (Índia), do Sian inferior, entre os 
cachibas e os tupis do Brasil. Na Europa 
entre os antigos wendi, povo eslavo, e até 
no século XX na Rússia na seita pseudo-
religiosa dos “estranguladores”. 

A valorização e a defesa da vida 
humana em todas as sua fases foram 
instituídas, em grande parte, pelo cristianis-
mo. O verdadeiro progresso da humanidade 
foi no sentido de criar leis e normas que 
defendam a vida humana e impeçam o mais 
forte de exercer o seu poder sobre o mais 
fraco (a abolição do infanticídio, da 
escravatura, da  tortura, da discriminação 
racial, etc.) Uma sociedade será tanto mais 
justa e fraterna quanto melhor tratar e cuidar 
dos seus membros mais vulneráveis. 

 
(Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa) 

 

Oração 
 

Senhor, agradecemos-Te pelos amigos 
que nos deste. Com eles aprendemos a 
viver. 

Juntos damos cor aos nossos dias; 
animamo-nos quando estamos tristes; 
confiamos-lhes os nossos segredos e nos 
seus rostos vemos espelhada a felicidade. 

Senhor, queremos hoje pedir-Te pelos 
nossos amigos. 

Que aprendamos juntos o valor imenso 
de uma mão amiga que, sem nada pedir em 
troca, nos ajuda a caminhar. 
___________________________________ 

H u m o r 
 

O Joãosito viaja no carro com a mãe, 
uma loiraça de 40 anos. Chegam a uma 
cidade rural, param num Café para 
comerem alguma coisa. 

A mãe do Joãosito pergunta ao 
empregado: 

– Só para tirar as teimas aqui com o 
meu filho, na sua opinião, quanto mede um 
pinguim? 

– Oh... acho que aí uns 50, 60 
centímetros, não mais! 

– Estás a ver, mamã – diz o Joãosito – 
eu tinha razão! Foi uma freira que tu 
atropelaste!  
____________________________________________ 

De Parabéns... 
 

Esta semana, na próxima quinta-feira, 
dia 6 de Abril, está de Parabéns, pelo seu 
aniversário natalício, o Leitor da Paróquia 

de São Pedro de Sanfins de Ferreira, José 
Pedro, e a quem o Jornal do Leitor deseja 
muitas felicidades. 
____________________________________________

Visita-nos:  www.paroquiascesf.com 

 
 

 
 

De Parabéns... 

Pedido de desculpa 

(por incompleto) 
 

Anunciado no Jornal do Leitor n.º 426, 
de 04-12-2016, mas de forma incompleta, o 

aniversário da Leitora, Eulália Gonçalves, 
– um verdadeiro ícone  da Paróquia de São 
Pedro de Sanfins de Ferreira, – ocorrido em 
7 de Dezembro, vem agora este Jornal 
completar o que então faltou publicar, como, 
aliás, procede com todos os Leitores.  

A Sr.ª Eulália, para além de Leitora, é 
também Catequista desde 1949!. Sim, 1949, 
ou seja há 68 anos! Já por ela passaram 
mais de duas gerações de pessoas! Mas a 
Sr.ª Eulália não se fica por isto apenas. Ela 
desempenha ainda a função de M.E.C., 
Cantora, Zeladora e é também membro do 
Conselho da Pastoral Paroquial. Tudo 
somado, presta serviço em cinco funções.       

Obrigado, Sr.ª Eulália, por tanto que deu 
e continua a dar a esta Paróquia de Sanfins 
de Ferreira. Novamente parabéns, não só 
pelo seu aniversário, que já passou, mas 
também pelo quanto se dedica desde há 
tantos anos, com tanto amor, empenho e 
carinho ao serviço da Igreja, que o mesmo é 
dizer, ao serviço de Deus.  

Que Ele a continue a recompensar por 
isso. 

Entretanto, aconteceu o mesmo com o 

Leitor da mesma Paróquia, Nelson Gomes, 
pois não saíu completa a publicação do seu 
aniversário ocorrido em 4 de Janeiro.      

Também o Nelson, para além de Leitor, 
acumula ainda as funções de Acólito e 
membro do Conselho da Pastoral Paroquial. 

O Jornal do Leitor apresenta à Sr.ª 
Eulália e ao Nelson um pedido de desculpas 
____________________________________________ 

 

Boa leitura e até para a semana. 

V  Dom. Quaresma 
 

O V Domingo da Quaresma é chamado 
“Domingo de Lázaro” No ano “A” temos o 
Evangelho da ressurreição deste amigo de 
Jesus.  

Num sentido espiritual, também nós 
precisamos de ressuscitar da nossa tibieza 
e mediocridade. «Quem ressuscitou Lázaro 
ainda vive», e com uma vida que já não é 
deste mundo, por isso transcende o tempo e 
o espaço; para Ele não há distâncias para 
nos valer.  

Estamos já próximos da Páscoa. 
Aproveitemos estes dias para renovar os 
nossos desejos de conversão, aproximan-
do-nos com verdadeiro arrependimento do 
Sacramento da Misericórdia de Deus. 
____________________________________________ 

 

1.ª Leitura  
(Ez 37, 12-14) 

 
 Monição:  
 

O profeta Ezequiel anuncia a restauração do povo 
de Israel, esmagado pelas duras provas do cativeiro. É 
um anúncio profético da acção do Espírito Santo nas 
nossas almas, infundindo em nós um novo espírito e 
uma nova vida. 

 
 

Leitura: 
 
 

 Leitura da Profecia de Ezequiel 
 

12Assim fala o Senhor Deus: «Vou 
abrir os vossos túmulos e deles vos farei 
ressuscitar, ó meu povo, para vos 
reconduzir à terra de Israel. 13Haveis de 
reconhecer que Eu sou o Senhor, 
quando abrir os vossos túmulos e deles 
vos fizer ressuscitar, ó meu povo. 
14Infundirei em vós o meu espírito e 
revivereis. Hei-de fixar-vos na vossa terra 
e reconhecereis que Eu, o Senhor, o 
disse e o executei». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

A 1.ª Leitura exige cuidado especial. Há 
expressões enfáticas (com ênfase, empoladas, 
expressas com entusiasmo) que devem ser 
realçadas: “ó meu povo” (por duas vezes) e "o 
Senhor" (última frase). 

 
Comentário: 
 

A leitura é extraída da terceira parte de 
Ezequiel (cap. 33 – 48), destinada a confor-
tar os exilados em Babilónia com palavras 
de esperança no futuro. 

V. 12 «Vos farei ressuscitar». Não se 
trata aqui da ressurreição final, mas da do 
povo de Deus, que, esmagado pelas duras 
provas do cativeiro, se ergue de novo e é 
reconduzido à Terra de Israel, segundo a 
célebre visão dos ossos relatada nos 
primeiros versículos deste mesmo capítulo. 

V. 14 «Infundirei em vós o meu 

espírito» (cf. Ez 36, 27). É um misterioso 
anúncio profético da acção do Espírito 
Santo nas almas com a obra salvadora de 
Cristo: «dar-vos-ei um coração novo e porei 
em vós um espírito novo; arrancarei o 
coração de pedra das vossas carnes e dar-        
-vos-ei um coração de carne» (Ez 36, 26). 
São Paulo, como faz na 2ª Leitura de hoje, 
há-de desenvolver a ideia da acção do 
Espírito Santo nas almas dos cristãos (Rm 8). 

____________________________________________ 

 Salmo Responsorial 

Sl 129 (130),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 (R. 7) 
 

 

Monição:  
 

O salmo que vamos meditar é um cântico de 
humildade e confiança no Senhor, Pai de infinita 
misericórdia. 
 

Refrão:        NO  SENHOR  ESTÁ  A MISERICÓRDIA  
                       E  ABUNDANTE   REDENÇÃO. 
 

Ou: 
 
NO SENHOR  ESTÁ  A  MISERICÓRDIA, 
NO  SENHOR  ESTÁ  A  PLENITUDE DA REDENÇÃO. 
  
Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor, 
Senhor, escutai a minha voz. 
Estejam os vossos ouvidos atentos 
à voz da minha súplica. 

 

Se tiverdes em conta as nossas faltas, 
Senhor, quem poderá salvar-se? 
Mas em Vós está o perdão, 
para Vos servirmos com reverência. 
  
Eu confio no Senhor, 
a minha alma espera na sua palavra. 
A minha alma espera pelo Senhor 
mais do que as sentinelas pela aurora. 
  
Porque no Senhor está a misericórdia 
e com Ele abundante redenção. 
Ele há-de libertar Israel 
de todas as suas faltas. 

___________________________________________ 

2.ª Leitura  (Rm 8, 8-11) 

 

Monição:  
 

São Paulo, na carta aos Romanos, lembra-nos 
que só há duas maneiras de viver sobre a terra: ou 
vivemos segundo o Espírito ou vivemos segundo a 
carne, ao sabor das nossas más tendências. Como é 
que nós queremos viver? 
 

Leitura: 

 
 Leitura da Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 8Os que vivem segundo a 
carne não podem agradar a Deus. 9Vós 
não estais sob o domínio da carne, mas 
do Espírito, se é que o Espírito de Deus 
habita em vós. Mas, se alguém não tem o 
Espírito de Cristo, não Lhe pertence. 10Se 
Cristo está em vós, embora o vosso 
corpo seja mortal por causa do pecado, o 
espírito permanece vivo por causa da 
justiça. 11E, se o Espírito d’Aquele que 
ressuscitou Jesus de entre os mortos 
habita em vós, Ele, que ressuscitou 
Cristo Jesus de entre os mortos, também 
dará vida aos vossos corpos mortais, 
pelo seu Espírito que habita em vós. 

 

Palavra do Senhor. 
 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

Nesta 2.ª Leitura, atenção à última frase.  
Está ali tudo dito. Comunica-o à assembleia com 
convicção. 

Isola e exercita alguma palavra que aches 
mais difícil de pronunciar. 
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Comentário: 
 

Temos, neste breve extracto de Rom 8, 
dois modos antitéticos de ser e de viver: 
segundo a carne e segundo o Espírito. Viver 
segundo a carne é o mesmo que levar uma 
vida de pecado, por isso, os que se 
encontram nesta situação «não podem 
agradar a Deus». 

V. 9 – 11 Depois de ter falado em geral, 
São Paulo dirige-se directamente aos fiéis 
baptizados: o facto de o Espírito Santo 
habitar neles subtrai-os ao «domínio da 
carne». Este habitar do Espírito Santo no 
fiel é um ponto fulcral da fé pregada por 
Paulo (cf. 1 Cor 3, 16-17; 6, 19; cf. Jo 14, 
23), o que é afirmado por três vezes neste 
pequeno trecho: (vv. 9.11a.11b). Aparece 
como garantia da vitória sobre a carne (v. 9) 
e sobre a morte (v. 11). Note-se como o 
Espírito Santo é chamado tanto Espírito de 
Deus (o Pai) – nos vv. 9 e 11a –, como 
Espírito de Cristo (o Filho) – nos vv. 10 e 
11b –; com efeito, o Espírito Santo «procede 
do Pai e do Filho» e nos é «enviado» pelo 
Pai e pelo Filho. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 11, 25a – 26 ) 
 

Monição:  
 

Aclamemos o Senhor: Ele é a Ressurreição e a 
Vida. 
 

Refrão: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 
  
Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. 
Quem acredita em Mim nunca morrerá. 

____________________________________________ 

Evangelho (Jo 11, 1-45) 

 
1Naquele tempo, estava doente certo homem, 

Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de Maria, sua 
irmã. 2Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com 
perfume e Lhe tinha enxugado os pés com os cabelos. 
Era seu irmão Lázaro que estava doente. 3As irmãs 
mandaram então dizer a Jesus: «Senhor, o teu amigo 
está doente». 4Ouvindo isto, Jesus disse: «Essa 
doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, 
para que por ela seja glorificado o Filho do homem». 
5Jesus era amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro. 
6Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava 
doente, ficou ainda dois dias no local onde Se 
encontrava. 7Depois disse aos discípulos: «Vamos de 
novo para a Judeia». [8Os discípulos disseram-Lhe: 
«Mestre, ainda há pouco os judeus procuravam 
apedrejar-Te e voltas para lá?» 9Jesus respondeu: 
«Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de 
dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. 10Mas 
se andar de noite, tropeça, porque não tem luz 
consigo». 11Dito isto, acrescentou: «O nosso amigo 
Lázaro dorme, mas Eu vou despertá-lo». 12Disseram 
então os discípulos: «Senhor, se dorme, estará salvo». 
13Jesus referia-se à morte de Lázaro, mas eles 
entenderam que falava do sono natural.   14Disse-lhes  

então Jesus abertamente: «Lázaro morreu; por vossa 
causa, 15alegro-Me de não ter estado lá, para que 
acrediteis. Mas vamos ter com ele». 16Tomé, chamado 
Dídimo, disse aos companheiros: «Vamos nós 
também, para morrermos com Ele». 17Ao chegar, Jesus 
encontrou o amigo sepultado havia quatro dias. 
18Betânia distava de Jerusalém cerca de três 
quilómetros. 19Muitos judeus tinham ido visitar Marta e 
Maria, para lhes apresentar condolências pela morte do 
irmão. 20Quando ouviu dizer que Jesus estava a 
chegar, Marta saiu ao seu encontro, enquanto Maria 
ficou sentada em casa. 21Marta disse a Jesus: «Senhor, 
se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. 
22Mas sei que, mesmo agora, tudo o que pedires a 
Deus, Deus To concederá». 23Disse-lhe Jesus: «Teu 
irmão ressuscitará». 24Marta respondeu: «Eu sei que 
há-de ressuscitar na ressurreição, no último dia». 
25Disse-lhe Jesus: «Eu sou a ressurreição e a vida. 
Quem acredita em Mim, ainda que tenha morrido, 
viverá; 26e todo aquele que vive e acredita em Mim, 
nunca morrerá. Acreditas nisto?» 27Disse-Lhe Marta: 
«Acredito, Senhor, que Tu és o Messias, o Filho de 
Deus, que havia de vir ao mundo». 28Dito isto, retirou-
se e foi chamar Maria, a quem disse em segredo: «O 
Mestre está ali e manda-te chamar». 29Logo que ouviu 
isto, Maria levantou-se e foi ter com Jesus. 30Jesus 
ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar 
em que Marta viera ao seu encontro. 31Então os judeus 
que estavam com Maria em casa para lhe apresentar 
condolências, ao verem-na levantar-se e sair 
rapidamente, seguiram-na, pensando que se dirigia ao 
túmulo para chorar. 32Quando chegou aonde estava 
Jesus, Maria, logo que O viu, caiu-Lhe aos pés e disse-
Lhe: «Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não 
teria morrido». 33Jesus, ao vê-la chorar, e vendo chorar 
também os judeus que vinham com ela, comoveu-Se 
profundamente e perturbou-Se. 34Depois perguntou: 
«Onde o pusestes?» Responderam-Lhe: «Vem ver, 
Senhor». 35E Jesus chorou. 36Diziam então os judeus: 
«Vede como era seu amigo». 37Mas alguns deles 
observaram: «Então Ele, que abriu os olhos ao cego, 
não podia também ter feito que este homem não 
morresse?» 38Entretanto, Jesus, intimamente 
comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta, com uma 
pedra posta à entrada. 39Disse Jesus: «Tirai a pedra». 
Respondeu Marta, irmã do morto: «Já cheira mal, 
Senhor, pois morreu há quatro dias». 40Disse Jesus: 
«Eu não te disse que, se acreditasses, verias a glória 
de Deus?» 41Tiraram então a pedra. Jesus, levantando 
os olhos ao Céu, disse: «Pai, dou-Te graças por Me 
teres ouvido. 42Eu bem sei que sempre Me ouves, mas 
falei assim por causa da multidão que nos cerca, para 
acreditarem que Tu Me enviaste». 43Dito isto, bradou 
com voz forte: «Lázaro, sai para fora». 44O morto saiu, 
de mãos e pés enfaixados com ligaduras e o rosto 
envolvido num sudário. Disse-lhes Jesus: «Desligai-o e 
deixai-o ir». 45Então muitos judeus, que tinham ido 
visitar Maria, ao verem o que Jesus fizera, acreditaram 
n’Ele. 
 

Comentário: 

 

Neste domingo dito de Lázaro, temos o 
7º e último dos sinais do IV Evangelho, que 
deixam ver Jesus como o Messias, não um 
messias sem mais, mas aquele que é a 
própria Vida, capaz de dar a vida aos 
mortos. É assim que o ponto culminante de 
toda esta secção (Jo 9) é a solene 
declaração de Jesus: «Eu sou a 
ressurreição e a vida» (v. 25). Mas toda a 
grandeza da sua pessoa divina aparece 
aqui tão profundamente humana, com uma 
sensibilidade tal que, perante a morte do 
amigo  e  a  dor  e  desconsolo das irmãs do  
 

defunto, Ele se comove e perturba (v. 
33.38), chegando mesmo a chorar (v. 35); 
Ele é o divino amigo, tão humanamente 
amigo! (vv. 3.5.11.36).  

V.1 «Betânia» (ver Mt 26, 6; Mc 14, 3) 
era uma povoação situada na vertente 
oriental do Monte das Oliveiras, a uns 3 Km 
de Jerusalém (v. 18), distinta de outra 
Betânia, na Pereia (1, 28). Corresponde à 
actual El-Azariyeh, um nome derivado de 
Lázaro.  

V. 2 – Porque esta unção do Senhor só 
é contada no capítulo 12, no Ocidente veio 
a pensar-se que esta Maria de Betânia seria 
a pecadora que em Lc 7, 37 tinha ungido o 
Senhor, o que não parece provável. 
Nenhuma das duas mulheres se deverá 
confundir com Maria Madalena (19, 25; 20, 
1.18; Lc 8, 2). Foram confundidas no 
Ocidente inclusive no Missal Romano, até à 
reforma de Paulo VI. 

V. 25-26 –  São dois versículos parale-
los, mas com distinto matiz: Jesus é a 
«Ressurreição», porque leva os crentes à 
ressurreição final (v. 25: «viverá») 
prefigurada na de Lázaro (que ainda não é a 
ressurreição gloriosa); e é a «Vida», porque 
dá aos crentes a vida espiritual 
(sobrenatural), uma vida que não morre (v. 
26). Entendido assim o texto, teríamos aqui 
a síntese da escatologia já presente (tão 
típica de São João) e da escatologia do fim 
dos tempos, compenetrando-se de forma 
harmoniosa e coerente.  

V. 39 «O quarto dia»: todos estão de 
acordo quanto ao significado simbólico da 
ressurreição de Lázaro, o que não quer 
dizer que esta seja um mero símbolo; se 
assim fosse, deveria ser ao terceiro dia, 
como a de Jesus, e não ao quarto dia.  

V. 44 Deixai-o andar. A tradução 
litúrgica «deixai-o ir» (para sua casa), 
embora gramaticalmente correcta, parece 
imprópria, pois pode fazer supor 
desinteresse de Jesus pela pessoa do seu 
amigo Lázaro… 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
 
1 –   Pelos fiéis e pelos pastores da santa Igreja, 

para que professem a fé em Jesus Cristo, 
que os ressuscitou e lhes deu a sua vida, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –   Pelos cristãos que vivem à maneira dos pagãos, 

para que o Senhor os arranque dos seus túmulos 
e os liberte dos enganos do demónio, 
oremos ao Senhor. 

 
3 –   Pelos eleitos que se preparam para o Baptismo, 

para que uma vez ressuscitados de entre os      
mortos 
sejam sempre conduzidos pelo espírito, 
oremos ao Senhor. 
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4 –   Pelos doentes, os deprimidos e os moribundos, 
para que o mistério da cruz os fortaleça, 
os alivie, os reanime e lhes dê esperança, 
oremos ao Senhor. 

 
5 –   Por todos aqueles que entre nós estão de luto, 

para que Jesus Cristo, ressurreição e vida dos     
fiéis, 
lhes encha o coração da sua paz,  
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Jesus venceu a morte 
 

“Eu sou a ressurreição e a vida. Quem 
acredita em Mim, mesmo que morra, viverá. 
E todo aquele que vive e acredita em Mim 
nunca morrerá” (Jo 11,25-26; Aclamação ao 
Evangelho). 

Podemos imaginar a admiração que um 
anúncio como este causou nos ouvintes, 
que pouco depois puderam constatar a 
verdade das palavras de Jesus quando, 
com a Sua ordem, Lázaro, que estava 
sepultado havia quatro dias, saiu vivo do 
sepulcro. Uma confirmação ainda mais 
espectacular dessa extraordinária afirma-
ção, Jesus dá-la-á mais tarde quando, com 
a própria ressurreição, no Domingo de 
Páscoa, alcançar a vitória definitiva sobre o 
mal e sobre a morte. 

Quem acredita em Cristo e na Sua 
ressurreição, sabe que a morte de quem 
morre na Sua amizade e na Sua graça já 
não é morte mas apenas um adormecer em 
Cristo, até à ressurreição final, como nos 
dizia o Profeta Ezequiel na 1ª Leitura: 
“Assim fala o Senhor Deus: Vou abrir os 
vossos túmulos e deles vos farei ressus-
citar, ó meu povo…Infundirei em vós o meu 
Espírito e revivereis” (Ez 37,14). 
____________________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Inocêncio III” 

(1198 – 1216) 
 
–   (... continuação) 
 

Inocêncio III, de nome de baptismo 
Giovanni Lotário, nasceu na região de 
Lácio, no seio de uma família da alta 
nobreza, os condes de Segni. Dada a sua 
condição social, com elevado poder 
económico, estudou Teologia em Paris e 
Direito canónico em Bolonha, as duas 
maiores universidades do seu tempo. A sua 
formação dotou-o de um forte e rigoroso 
espírito jurídico. 

Em 1185, quando havia completado 25 
anos, começou a dedicar-se à escrita, tendo 
sido o autor de “Desprezo do Mundo”. 

 

fraternalmente, amparando os frágeis e 
confortando os tristes. Nem penses que 
estás a dar mais do que recebes: quem 
consola um coração triste, na realidade 
recebe muito mais do que dá. 
____________________________________________ 

Sabias que… 

Enterros na Palestina 
 

Em Israel enterrava-se depositando o 
cadáver num sepulcro aberto na rocha e 
que se tapava com uma pedra circular.         

Antes do enterro era muito importante 
derramar vários perfumes (mirra) no corpo 
sem vida. Procediam assim porque acredita- 
vam que enquanto durasse o cheiro dos 

perfumes, aquele corpo estava vivo. 

Ossários 

Um ano após o funeral, quando o 
cadáver já se havia decomposto, retiravam 
os ossos e guardavam-nos numa pequena 
urna a que chamavam “ossário”. Ainda se 
conservam belos ossários do século I. 
____________________________________________ 

Jesus ressuscita  

o seu amigo Lázaro 
 

O facto ocorre em Betânia, uma aldeia a 
uns 3 Kms. de Jerusalém. Ali moram 
Lázaro, Maria e Marta. Três irmãos muito 
amigos de Jesus que os visitava sempre 
que vai à capital. Quando o Mestre recebe a 
notícia de que o seu amigo Lázaro tinha 
morrido, começa a chorar. É uma das 
poucas vezes que o Evangelho nos 
descreve uma emoção directa de Jesus. 

Um primeiro dado importante: Jesus tem 
amigos, emociona-se, chora de pena. As 
personagens que aparecem neste relato 
mostram diferentes posturas, vejamos: 

– Marta e Maria, irmãs de Lázaro, estão 
tristes e desconsoladas; 

– Jesus, mostra-se com pena e chora 
pela morte do seu amigo; 

– Os sumos sacerdotes e fariseus, 
espiam Jesus procurando matá-Lo; 

– Jesus, que se dirige a Jerusalém para 
dar a sua vida, apresenta-Se como o Filho 
de Deus, capaz de vencer a dor e a morte. 

Perante este sinal de vida e de amizade, 
muitos acreditaram em Jesus. Mas os que 
tinham poder, decidiram acabar com Ele. 
____________________________________________ 

Pensamento 
Não é o empregador quem paga os 

salários, mas o cliente. 
 

    (Henry Ford, engenheiro, fabricante 1863-1947) 

Durante o papado de seu tio, Clemente III, 
Giovanni Lotário ingressou no colégio 
cardinalício. A 8 de Janeiro de 1198, 
quando tinha 38 anos, a ainda sem ter sido 
ordenado sacerdote, foi eleito Papa. O 
sucessor de Celestino III ficava, então, 
registado na história com o nome de 
Inocência III.  
____________________________________________ 

Um Deus que perdoa 
 

“Ele, que ressuscitou Cristo Jesus de 
entre os mortos, também dará vida aos 
vossos corpos mortais, pelo seu Espírito 
que habita em vós” (Rom 8,9). 

A proximidade da Páscoa lembra-nos 
um dos deveres característicos deste tempo 
litúrgico: o dever de confessar-nos, aproxi-
mando-nos com verdadeiro arrependimento 
do Sacramento da Penitência, acusando os 
nossos pecados com humildade e propósito 
de emenda. Este é um dos preceitos mais 
graves da Igreja: trata-se do Sacramento do 
perdão e da misericórdia de Deus; um Deus 
que perdoa é a maravilha das maravilhas. 
Recuperamos a vida divina recebida no 
nosso Baptismo, se é que a perdemos pelo 
pecado mortal, e recebemos energias novas 
e aumento da graça e amizade com Deus. 
____________________________________________ 

 Viver uma vida nova 
 

Repitamos com Marta, irmã de Lázaro, 
o seu acto de fé: “Sim, Senhor, eu acredito 
que Tu és o Messias, o Filho de Deus que 
devia vir a este mundo” (Jo 11,27). Todos 
nós queremos hoje renovar a nossa fé em 
Jesus Cristo e aumentar a nossa amizade 
com Ele. Através da Sua morte e 
ressurreição é-nos comunicada a vida plena 
no Espírito Santo. É esta vida divina que 
transforma a nossa existência em dom de 
amor a Deus e amor ao próximo.  

Não podemos viver segundo a carne, ao 
sabor das más inclinações. Deixemo-nos 
conduzir pelo Espírito Santo que habita em 
nós, vivendo e actuando sempre “com 
aquela caridade que levou o Filho de Deus 
a dar a vida por nós”. 
____________________________________________ 

Gotas  de  Orvalho 
     

Visita os pobres e os enfermos. Pelo 
menos uma vez por semana, dedica 
algumas horas a consolar um coração aflito. 
O consolo que levas, mesmo com sacrifício 
da tua parte, é a garantia de que estás a 
cumprir um dever de cristão e de homem. 

Não esperes que te procurem, para agir  
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