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Quaresma 
A Quaresma e os Catecúmenos 

O percurso dos catecúmenos 
bem podia ser o nosso 

 

Sim, o caminho percorrido pelos 
catecúmenos, podía e devia ser o nosso. 

Hoje baptizamos as crianças pratica-
mente ao nascer e isso é bom. Só que 
deviamos, país e padrinhos, repetimos, 
país e padrinhos, passar por um proceso, 
mais aproximado do grau de exigencia a 
que eram submetidos os catecúmenos de 
então.  

No século IV a Igreja começou a 
organizar uma preparação muito cuidada 
para o Baptismo. Os catecúmenos eram 
submetidos a um longo período de 
formação. Durante dois ou três anos, 
frequentavam fielmente a catequese e 
empenhavam-se em levar uma vida recta, 
para mostrar que o seu desejo de se 
tornarem cristãos, era sincero. 

 

Celebrava-se o Baptismo 

apenas uma vez por ano  

na Vigília Pascal 
 

Cada comunidade celebrava os 
baptismos uma só vez por ano, na noite 
de Páscoa. Era a famosa vigilia santa de 
que falava Tertuliano, passada em oração 
e a escutar a palavra de Deus, e concluí-
da de manhã com a celebração euca-
rística, na qual participavam pela primeira 
vez os recém-baptizados. 

Como a celebração do Baptismo 
constituía a parte central da cerimónia da 
noite de Páscoa, a Quaresma assumia 
uma importância particular para os 
catecúmenos. Para eles constituía a 
última etapa antes de receberem este 
sacramento. 

 

O Catequista e o tempo de 

catequese 
 

Durante estes quarenta dias, eles iam 
diariamente à catequese. Quem os 
instruía não era um catequista qualquer, 
mas o próprio bispo. Neste período faziam 
também muitas cerimónias e tinham 
algumas reuniões onde eram submetidos 
a exames. Verificava-se se tinham assi-
milado as verdades fundamentais da fé e 
avaliava-se se a sua vida era coerente 
com aquilo que professavam. 

O encontro mais importante tinha lugar 
na quarta-feira da quarta semana. Era 
chamado “o grande exame”. Naquele dia 

–  dizia-se – “eram abertas as orelhas” aos 
catecúmenos porque lhes eram ensinados 
o Credo e o Pai Nosso que são a síntese 
de toda a doutrina cristã. 

Só tendo presentes estes factos, 
podemos entender a razão da escolha das 
Leituras deste tempo litúrgico. 

 

A Igreja prepara o melhor que 

tem para lhes dar 
 

Os catecúmenos são como filhos que 
estão para nascer, e a mãe (a comuni-
dade cristã) dedica a eles toda a sua 
atenção, prepara o alimento da palavra de 
Deus sobretudo para eles, para os seus 
gostos, para as suas necessidades. É 
claro que, tratando-se de um alimento 
muito substancial e saboroso, também os 
outros filhos são convidados a saboreá-lo 
para se tornarem espiritualmente fortes. A 
eles é oferecida a oportunidade de 
reflectirem sobre verdades centrais da fé e 
sobre os empenhos (às vezes um pouco 
esquecidos) que se assumiram no dia do 
Baptismo. 

 

O pão da Palavra 

Primeiro Domingo da Quaresma 
 

Todos  os anos  o  primeiro  Domingo 
é dedicado ao tema das tentações de 
Jesus. Tem como finalidade indicar aos 
catecúmenos e aos baptizados qual é a 
táctica usada pelo inimigo e como lhe 
resistir. 

 

Segundo Domingo 
 

O segundo Domingo apresenta a 
transfiguração. Os cristãos estão cons-
cientes de que seguir Jesus significa dar a 
própria vida. O grão de trigo morre, mas 
ressuscita sempre numa forma nova e 
centuplicada. O destino último do homem 
não é a morte, mas a ressurreição, como 
mostra o sinal da transfiguração. 

 

Terceiro Domingo 
 

Do terceiro Domingo para diante, os 
temas variam conforme o ciclo litúrgico. 
No ano “C” – aquele em que nos encon-
tramos – o tema é o da conversão. Aos 
cristãos é lembrado que é necessário não 
se deixar condicionar pela opinião e pelo 
comportamento da grande massa, porque 
isso poderia levar à ruína. O ponto de 
referência é a palavra do Mestre, à qual 
nos devemos constantemente referir e 
converter. 
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Quarto Domingo 
 

As Leituras do quarto Domingo são 
um hino à bondade de Deus e à 
reconciliação com Ele. Animados pelo 
Espírito, os cristãos nunca mais deveriam 
pecar. Sendo todavia ainda débeis, têm 
necessidade de ouvir dizer que «mesmo 
quando o coração nos acuse, Deus é 
maior do que o nosso coração» (1 Jo 3, 
20). A sua bondade para com o pecador é 
expressa na mais bela das parábolas, a 
do pai misericordioso. 

A mensagem das Leituras do quarto 
Domingo inspirou certamente muita confi-
ança nos cristãos que, mesmo sendo 
pecadores, compreenderam que têm um 
Pai que acolhe sempre. Todavia, quem 
lhes dará a força para se arrependerem e 
mudarem de vida? O perdão de Deus é 
determinado pelas boas disposições do 
homem?  

 

Quinto Domingo 
 

As Leituras do quinto Domingo 
respondem às do quarto domingo: «Não 
vos lembreis dos acontecimentos de 
outrora, nem penseis mais no passado, 
pois vou realizar algo de novo» (Is 43, 18-
19). A obra inaudita que Deus faz é esta: 
Ele perdoa sempre, de forma incondi-
cional, nunca condena, como prova a 
atitude de Jesus para com a adúltera 
descrita no Evangelho. 

 

Domingo de Ramos 
(Sexto Domingo) 

 

No Domingo de Ramos, como acon-
tece todos os anos, é lido o relato da 
Paixão. Este ano, naturalmente, o 
Evangelho  é  o  de  Lucas. 

 
 

Introdução 
 

     O pecado? – Um  inferno  do  qual  nos 
liberta o Amor do Pai.    
      Jesus revelou-nos que Deus é amigo 
dos publicanos e dos pecadores (Lc 7, 34; 
Mt 9, 12-13).  Mas até quando o será?  
Não virá o dia no qual mudará de atitude 
para com eles? 

A esta pergunta há quem responda: os 
pecadores têm tempo até ao fim da vida 
para se converterem, depois basta. No 
momento de prestar contas, Deus, deixa 
de ser bom e torna-se um juiz justo. 

Esta mudança de sentimentos (admi-
tindo que aconteça) não pode deixar-nos 

admirados e desconcertados. Aqui na 
terra Jesus aceita os convites dos 
publicanos e dos pecadores, frequenta as 
suas casas, participa das suas festas, 
come com eles e depois, no céu, nega-         
-lhes um lugar no seu banquete e expulsa-
os para longe de si. Um comportamento 
difícil não só de aceitar, mas também de 
entender. 

Há também quem explique: não será 
Deus a condenar, será o pecador a 
castigar-se. Aparte o facto de que o 
pecador já se castigou suficientemente 
nesta terra fazendo o mal (Pr 8, 36), como 
poder admitir que o encontro com o 
Senhor, em vez de iluminar e purificar o 
homem, o torne ainda mais teimoso na 
infelicidade que escolheu? Quem pode 
acreditar que chegará o momento em que 
Cristo se resignará a perder um amigo? 
Quem pode pensar que, a certa altura, o 
mal triunfará (eternamente!) sobre o amor 
omnipotente de Deus? – Vamos procurar 
a resposta nas Leituras de hoje. 
      O  Pai  confiou  todos  os  homens  a  
Cristo, Bom  Pastor.  Não  se  perderão,  e  
ninguém  os roubará da sua mão. 
 

 

Antífona de Entrada 
 

Alegra-te, Jerusalém;  
rejubilai, todos os  seus amigos. 
Exultai de alegria, 
todos vós que participaste no seu luto  
e podereis beber e saciar-vos  
na abundância das suas consolações. 

 
 

 

Primeira Leitura 
(Js 5, 9a. 10-12) 

 

Monição:  
 

Josué, a propósito da circuncisão dos 
israelitas, depois da entrada na Terra da 
Promissão, convida-nos à conversão, princípio 
de vida nova na terra da felicidade, da liber-
dade e da paz.  

Essa vida nova do homem renovado é um 
dom do Deus que nos ama e que nos convida 
a uma vida feliz. 

 

 Leitura: 
 

Leitura do Livro de Josué 
 

Naqueles dias, 9adisse o Senhor a 
Josué: «Hoje tirei de vós o opróbrio do 
Egipto». 10Os filhos de Israel acampa-
ram em Gálgala e celebraram a Páscoa, 
no dia catorze do mês, à tarde, na 
planície de Jericó. 11No dia seguinte à 

Páscoa, comeram dos frutos da terra: 
pães ázimos e espigas assadas nesse 
mesmo dia. 12Quando começaram a 
comer dos frutos da terra, no dia 
seguinte à Páscoa, cessou o maná. Os 
filhos de Israel não voltaram a ter o 
maná, mas, naquele ano, já se 
alimentaram dos frutos da terra de 
Canaã. 

 

Palavra do Senhor. 
 
Recomendação ao Leitores: 
 

Nesta Leitura, o «personagem» (Deus) é 
lido apenas na frase «Hoje tirei de vós o 
opróbrio do Egipto». Todo o resto do texto é o 
«narradôr». Utiliza uma voz para cada qual. 

Atenção às palavras: Josué (não é José) / 
opróbrio / Gálgala (não é Gálgata) / ázimos 
(não é azímos, porque o assento está no “á”) / 
Canaã / e outras. 

 
Comentário à Primeira Leitura: 
 

Antes de deixar o Egipto, os Israelitas 
celebraram a Páscoa. Velaram toda a 
noite, comeram o cordeiro e depois, na 
obscuridade, puseram-se a caminho para 
a terra que Deus tinha prometido a seus 
pais. Guiados por Moisés e protegidos 
pelo Senhor, atravessaram o mar 
Vermelho  e  entraram  no  deserto onde 
passaram quarenta anos. 
      A Leitura de hoje narra a conclusão 
desta longa viagem. Depois de muito 
peregrinar, os Israelitas atravessam o rio 
Jordão e chegam a Guilgal, na planície de 
Jericó. São finalmente livres e estão 
prestes a tomar conta de uma terra fértil. A 
cada família será atribuído um campo 
para cultivar; viverão da agricultura e da 
pastorícia, não mais do maná e dos 
pobres frutos que oferece o deserto. 
Então, para manifestar a sua alegria e 
reconhecimento ao Senhor, os Israelitas 
decidem celebrar novamente a festa da 
Páscoa, como fizeram os seus pais na 
noite em que saíram do Egipto. 

Não o fazem para lembrar com um 
rito, um passado distante, mas para 
mostrar que entenderam, que se dão 
conta de que Deus manteve as suas 
promessas. Ele não conduziu o seu povo 
ao deserto para o aniquilar, para que 
perecesse - como os seus pais muitas 
vezes suspeitaram e insinuaram (Nm 14, 
2-3) – mas cancelou para sempre «a 
infâmia do Egipto». Muitas vezes o 
puseram à prova, duvidaram da sua 
fidelidade, não obedeceram à sua voz 
(Nm 14, 22), mas Deus libertou-os 
igualmente. 
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Nenhum pecado, nenhuma infide-
lidade conseguiu desencorajá-lo, dissuadi-
lo, fazer com que desistisse do seu 
projecto de salvação. 

A história deste povo é o sinal da 
peregrinação de toda a humanidade em 
direcção à terra da liberdade definitiva 
onde todos, sem excepção, são 
esperados (1 Tm 2, 4; Tt 2, 11). 
       Saídos do deserto os Israelitas já não 
precisam do maná, «pão dos fortes» (SI 
78, 25), pão do céu (SI 105, 40) que a 
ninguém tinha sido negado e que ninguém 
devia considerar sua propriedade 
exclusiva, sob pena de apodrecer e 
ganhar bolor. 

Quem se alimenta do pão eucarístico 
está em caminho, não chegou ainda à 
terra prometida. Mas também este pão 
acabará quando tiver início a festa e o 
banquete eternos. 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 33 (34), 2-3.4-5.6-7 (R. 9a) 

  

Monição:  
 

Depois de termos experimentado tantas 
vezes na vida a misericórdia de Deus, cuja 
maior alegria é perdoar os nossos pecados, 
também nós damos testemunho da bondade 
do Senhor. 

Façamo-lo, pois, ao cantar o salmo res-
ponsorial que a liturgia coloca hoje em nossos 
lábios. 
  

Refrão:  
 

SABOREAI E VEDE  
COMO O SENHOR É BOM. 
  
A toda a hora bendirei o Senhor, 
o seu louvor estará sempre na minha boca. 
A minha alma gloria-se no Senhor: 
escutem e alegrem-se os humildes. 
  
Enaltecei comigo ao Senhor 
e exaltemos juntos o seu nome. 
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, 
libertou-me de toda a ansiedade. 
  
Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes, 
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha. 
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, 
salvou-o de todas as angústias. 
 

 

Jornal do Leitor 

o teu jornal 

Segunda Leitura 
(2 Cor 5, 7-21) 

 
Monição:  
 

São Paulo, na Segunda Carta de São 
Paulo aos fiéis da Igreja de Corinto, ensina-nos 
que quando alguém está unido a Cristo pelo 
Baptismo, «é uma nova criatura.» 

A reconciliação com Deus restitui-nos a 
dignidade de filhos de Deus e reintegra-nos no 
caminho da felicidade eternal. 

  
Leitura: 
 

Leitura da Segunda Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 17Se alguém está em Cristo, 
é uma nova criatura. As coisas antigas 
passaram; tudo foi renovado. 18Tudo 
isto vem de Deus, que por Cristo nos 
reconciliou consigo e nos confiou o 
ministério da reconciliação. 19Na 
verdade, é Deus que em Cristo recon-
cilia o mundo consigo, não levando em 
conta as faltas dos homens e confian-
do-nos a palavra da reconciliação. 
20Nós somos, portanto, embaixadores 
de Cristo; é Deus quem vos exorta por 
nosso intermédio. Nós vos pedimos em 
nome de Cristo: reconciliai-vos com 
Deus. 21A Cristo, que não conhecera o 
pecado, Deus identificou-O com o 
pecado por causa de nós, para que em 
Cristo nos tornemos justiça de Deus. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta 2.ª Leitura tem algumas frases longas 
que necessitam de boa respiração e uma 
correcta divisão do texto. 

Não tem, própriamente, palavras difíceis, o 
que não significa dispensa de preparação. 

 
Comentário à 2.ª Leitura: 
 

A apocalíptica judaica - que teve o seu 
período de máximo fulgor precisamente 
no tempo do nascimento do cristianismo –  
previa que o mundo presente, entre 
terríveis convulsões e catástrofes, 
chegaria cedo ao fim e das suas cinzas 
nasceria um mundo novo. 
      Escrevendo aos Coríntios, Paulo 
responde a estas expectativas e declara: 
não devemos esperar  convulsões  cósmi-
cas, as coisas velhas já  passaram;  com  
a  Páscoa  de  Cristo  teve início o mundo 
novo e, para participarmos dele, basta 
estar em Cristo. 

     Como explicar melhor este prodígio 
operado por Deus? 

O Apóstolo recorre à imagem da 
reconciliação. 

O pecado é um desacordo, um estado 
de inimizade, uma deformação de pers-
pectivas e de intenções entre o homem e 
Deus. Esta hostilidade foi superada, a 
harmonia foi restabelecida não pelo 
arrependimento e pela boa vontade do 
homem, mas por uma intervenção gratuita 
por parte de Deus. Em Cristo Ele 
reconciliou a si o mundo «não levando em 
conta as faltas dos homens», rasgou o 
“livro da contabilidade” que estava 
completamente em déficit. 

Uma «limpeza» fácil? A imagem 
jurídica do débito perdoado poderia 
sugerir esta ideia, mas a continuação da 
carta esclarece o pensamento do 
Apóstolo. Ele dirige aos Coríntios uma 
exortação angustiada: «Nós vos pedimos 
em nome de Cristo: reconciliai-vos com 
Deus. É necessário então que o homem 
aceite a reconciliação que Deus lhe 
oferece. 

Entre Paulo e a comunidade de 
Corinto houve uma dolorosa ruptura. 
Alguns meses antes, o Apóstolo, foi 
gravemente ofendido e até mesmo 
expulso. Não se tratou de uma banal 
incompreensão. Paulo foi rejeitado pela 
mensagem que anunciava. Eis por que 
motivo ele lembra aos Coríntios: «Nós 
somos, portanto, embaixadores de Cristo; 
é Deus quem vos exorta por nosso 
intermédio». 

Não é possível reconciliar-se com 
Deus sem estar de acordo com o seu 
Apóstolo, sem aceitar a mensagem que 
ele anuncia. A reconciliação com Deus 
não se realiza mediante ritos purificadores 
e práticas ascéticas, mas através da 
adesão à palavra que é transmitida por 
quem faz de embaixador de Deus (Rm 10, 
14-17). A Quaresma é um tempo 
privilegiado para esta escuta e é também 
um tempo de verificação, porque é muito 
fácil rejeitar - talvez até em boa fé - quem, 
como Paulo, é enviado a anunciar a 
palavra do Senhor. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
 

Monição:  
 

A Liturgia convida-nos, nesta aclamação 
ao Evangelho, a cantar a felicidade do nosso 
regresso a Deus pela conversão pessoal. 

Acolhamos este convit e e saboreemos a 
maravilha da parábola do filho pródigo que saiu 
dos lábios de Jesus. 
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Refrão: 
 

Glória a Vós, ó Cristo, 
Palavra de Deus. 
  
Vou partir, vou ter com meu pai e dizer-lhe: 
Pai, pequei contra o Céu e contra ti. 

 
 

 

Evangelho  
(Lc 15, 1-3. 11-32)  

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo de São Lucas 
 

Naquele tempo, 1os publicanos e os 
pecadores aproximavam-se todos de 
Jesus, para O ouvirem. 2Mas os 
fariseus e os escribas murmuravam 
entre si, dizendo: «Este homem acolhe 
os pecadores e come com eles». 
3Jesus disse-lhes então a seguinte 
parábola: 11«Um homem tinha dois 
filhos. 12O mais novo disse ao pai: ‘Pai, 
dá-me a parte da herança que me toca’. 
O pai repartiu os bens pelos filhos. 
13Alguns dias depois, o filho mais novo, 
juntando todos os seus haveres, partiu 
para um país distante e por lá esbanjou 
quanto possuía, numa vida dissoluta. 
14Tendo gasto tudo, houve uma grande 
fome naquela região e ele começou a 
passar privações. 15Entrou então ao 
serviço de um dos habitantes daquela 
terra, que o mandou para os seus 
campos guardar porcos. 16Bem dese-
java ele matar a fome com as alfarrobas 
que os porcos comiam, mas ninguém 
lhas dava. 17Então, caindo em si, disse: 
‘Quantos trabalhadores de meu pai têm 
pão em abundância, e eu aqui a morrer 
de fome! 18Vou-me embora, vou ter com 
meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra 
o Céu e contra ti. 19Já não mereço ser 
chamado teu filho, mas trata-me como 
um dos teus trabalhadores’. 20Pôs-se a 
caminho e foi ter com o pai. Ainda ele 
estava longe, quando o pai o viu: 
encheu-se de compaixão e correu a 
lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o 
de beijos. 21Disse-lhe o filho: ‘Pai, 
pequei contra o Céu e contra ti. Já não 
mereço ser chamado teu filho’. 22Mas o 
pai disse aos servos: ‘Trazei depressa 
a melhor túnica e vesti-lha. Ponde-lhe 
um anel no dedo e sandálias nos pés. 
23Trazei o vitelo gordo e matai-o. 
Comamos e festejamos, 24porque este 
meu filho estava morto e voltou à vida, 
estava perdido e foi reencontrado’. E 

começou a festa. 25Ora o filho mais 
velho estava no campo. Quando 
regressou, ao aproximar-se da casa, 
ouviu a música e as danças. 26Chamou 
um dos servos e perguntou-lhe o que 
era aquilo. 27O servo respondeu-lhe: ‘O 
teu irmão voltou e teu pai mandou 
matar o vitelo gordo, porque ele 
chegou são e salvo’. 28Ele ficou 
ressentido e não queria entrar. Então o 
pai veio cá fora instar com ele. 29Mas 
ele respondeu ao pai: ‘Há tantos anos 
que eu te sirvo, sem nunca transgredir 
uma ordem tua, e nunca me deste um 
cabrito para fazer uma festa com os 
meus amigos. 30E agora, quando 
chegou esse teu filho, que consumiu os 
teus bens com mulheres de má vida, 
mataste-lhe o vitelo gordo’. 31Disse-lhe 
o pai: ‘Filho, tu estás sempre comigo e 
tudo o que é meu é teu. 32Mas tínhamos 
de fazer uma festa e alegrar-nos, 
porque este teu irmão estava morto e 
voltou à vida, estava perdido e foi 
reencontrado’». 

 

Palavra da Salvação. 
 

 
Comentário ao Evangelho: 
 

Eis que chegamos à mais bela de 
todas as parábolas dos Evangelhos. 
Desde os primeiros tempos da Igreja esta 
parábola foi estudada, comentada e 
sugeriu inspirações a grandes escritores, 
pintores, músicos, filósofos, psicólogos. É 
conhecida como a parábola do “filho 
pródigo”, mas este título não é muito 
acertado porque considera apenas um só 
dos três personagens, descura o irmão 
mais velho a quem é dedicada toda a 
segunda parte do relato e, sobretudo, 
ignora o verdadeiro protagonista, o pai. É 
mais correcto portanto falar da «Parábola 
do amor do pai» ou então da «Parábola 
do pai misericordioso». 

É utilizada muitas vezes durante as 
celebrações penitenciais com o objectivo 
de tocar o coração dos pecadores mais 
obstinados. Utilizada neste contexto, 
porém, a segunda parte do relato cria um 
certo embaraço, disturba um pouco a 
emoção e o recolhimento que se criaram. 
Mais de uma vez nos teremos perguntado, 
por que é que Jesus não parou depois do 
abraço do pai ao filho pródigo e o início da 
festa. 

Quem faz esta pergunta não prestou 
atenção aos versículos que introduzem a 
parábola, não viu a quem e por qual 
motivo Jesus a conta. Não é aos 
pecadores que Ele se dirige, mas aos 
justos: «Os publicanos e os pecadores 

aproximavam-se todos de Jesus, para o 
ouvirem. Mas os fariseus e os escribas 
murmuravam entre si, dizendo: "Este 
homem acolhe os pecadores e come com 
eles." Jesus disse-lhes então a seguinte 
parábola». 

Disse-lhes, aos fariseus e aos 
escribas, os impecáveis que correm um 
grande risco espiritual. São eles quem 
estão em perigo porque falsearam 
completamente a relação com Deus, não 
entenderam que Ele ama todos 
gratuitamente e perante Ele não se podem 
alegar méritos. 
      No capítulo precedente, Jesus é 
apresentado à mesa de um dos chefes 
dos fariseus (Lc 14,1). Agora mudou 
radicalmente de companhia: está junto a 
todos os publicanos e pecadores, aliás, 
parece que os convidou a sua casa. Uma 
escolha escandalosa que provoca a 
indignação dos justos, que não podem 
senão concluir: este homem que frequenta 
pessoas impuras não pode vir de Deus. 
Para justificar o seu comportamento Jesus 
conta a parábola. É portanto na segunda 
parte do relato que se encontra o 
ensinamento principal. É ali que entra em 
cena o irmão mais velho que representa 
claramente os fariseus, os observantes 
irre-preensíveis dos mandamentos e dos 
preceitos da lei. São estes que devem 
mudar o modo de pensar se não querem 
permanecer excluídos do banquete do 
Reino anunciado pelos profetas (Is 25, 6-
8). 
     Então, depois desta introdução, vamos 
à parábola.  
      Um dia, o filho mais novo de um rico 
proprietário de terras, apresenta-se ao pai 
e pretende a sua parte da herança. O 
sábio Ben Sirá desaconselha a adesão a 
um tal pedido. Diria ao pai: «É melhor que 
os teus filhos te peçam do que estares tu 
a olhar para as mãos deles. No fim da tua 
vida,  no tempo da tua morte,  repartirás a 
tua herança» (Sir 33, 22.24). Mas o pai da 
parábola não quer opor nenhuma 
resistência. Sem dizer uma palavra, divide 
os seus bens entre os dois filhos, de 
acordo com o que estabelece a Lei. 

Este comportamento do pai indica o 
respeito de Deus em relação às escolhas 
do homem. Ele exorta, educa, aconselha, 
acompanha, mas deixa sempre a 
liberdade, mesmo de errar. 

Porque é que o filho menor decide 
abandonar à pressa a família? 

A primeira razão é que ele vê no pai 
uma espécie de tirano que impõe a sua 
vontade, não permite que se faça aquilo 
que se quer.  Os  anos  da  juventude  são 
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 poucos, passam como um sopro e corre-
se o perigo de perder as melhores 
ocasiões e o tempo mais precioso para se 
gozar a vida. Inspira-se ao raciocínio dos 
desajuizados: «O tempo da nossa vida é 
como sombra que passa, e o nosso fim 
não se pode adiar, pois a vida está selada 
e ninguém pode voltar atrás. Vinde, pois! 
Gozemos dos bens presentes, tiremos 
prazer das criaturas com o ardor da nossa 
juventude! Inebriemo-nos do melhor vinho 
e de perfumes, e não deixemos passar as 
primeiras flores da Primavera! Coroemo-
nos de botões de rosas, antes que mur-
chem! Nenhum de nós falte às nossas 
orgias: deixemos em toda a parte sinais 
da nossa alegria, pois esta é a nossa 
parte e a nossa herança» (Sb 2, 5-9). É 
assim que pensam os desajuízados. 

Todavia, talvez seja injusto pensar 
que as culpas sejam só suas. Daqui a 
pouco iremos conhecer o irmão e 
intuiremos logo que tipo é, como vê as 
coisas, como está orgulhoso da sua 
perfeição, da sua integridade moral, como 
é intolerante para quem não partilha das 
suas convicções, do seu empenho, do 
ritmo frenético do seu trabalho e veremos 
que viver ao lado de um tipo do género 
não é nem fácil nem gratificante. Bom, 
continuemos. 

A meta do jovem é «um país 
distante». 

Rompe com a sua família, com o seu 
povo, com as tradições religiosas da sua 
terra e vai estabelecer-se entre os 
pagãos, criadores de porcos, os animais 
impuros por excelência (Lv 11, 7). É a 
imagem do afastamento de Deus, da 
recusa de todos os princípios morais, da 
escolha de uma vida dissoluta e sem 
inibições. 
      Longe da casa do pai, porém, não há 
nem a alegria nem a paz. A procura dos 
prazeres, a droga, os falsos amigos, as 
aberrações sexuais acabam por nausear. 
As aventuras não saciam; o homem 
precisa de um equilíbrio interior sem o 
qual se sente «morrer de fome». A cena 
do rapaz obrigado a pôr-se ao serviço de 
um pagão e a guardar  os  seus  porcos,  
representa,  de  forma muito eficaz, a con-
dição desesperada e a degradação a que 
chega quem se afasta de Deus. Diziam os 
rabinos: «É maldito o homem que cria 
porcos.» 

A experiência da desilusão é provi-
dencial, leva a cair em si mesmo. Diziam 
ainda os rabinos: «Quando os Israelitas 
são obrigados a comer alfarrobas, 
convertem-se.» 

Bom, mas, afinal, este rapaz estava 
arrependido ou não ? 

A resposta a esta pergunta é de 
capital importância para a compreensão 
da parábola. 

Se lermos atentamente nesta Leitura 
(Lc 15, 17 a 19,) notamos que a preocu-
pação do jovem não é a dor provocada ao 
pai, mas a fome. O caso seria diferente se 
ele «caído em si», dissesse: «Olha onde 
vim parar! Fui um filho degenerado. 
Arruinei a minha vida, mas antes de 
morrer quero pedir desculpa ao meu pai, 
quero abraçá-lo de novo. Depois irei 
novamente embora, sem aceitar nem 
sequer um café, porque não mereço.» Se 
falasse assim, então sim daria sinais de 
arrependimento; pelo contrário, ele não 
acena minimamente à dor provocada ao 
pai. A sua única preocupação é encontrar 
um pedaço de pão. Mesmo o lindo 
discurso que prepara e que quer recitar ao 
chegar a casa, tem uma única finalidade: 
comover o pai e convencê-lo a dar-lhe de 
comer. 

A conclusão que então se impõe não 
pode ser senão esta: não há nenhum 
indício que deponha a favor do seu 
arrependimento. 

De qualquer forma ele parte e põe em 
acto, até ao mais pequeno detalhe, o 
projecto delineado no seu solilóquio 
(monólogo). Volta então à cena o pai: não 
diz uma palavra; a sua reacção perante o 
filho que regressa é descrita com cinco 
verbos que só por si são suficientes para 
considerarmos este versículo como um 
dos mais belos de toda a Bíblia. 

 

Viu-o ao longe 
 

-  Foi o primeiro a vê-lo porque desde 
sempre o esperava. 

 

Encheu-se de compaixão 
 

O verbo grego splagknizomai, indica uma 
comoção tão intensa e profunda que é 
sentida até fisicamente nas «entranhas». 
É o sentimento que uma mãe experimenta 
em relação ao filho que traz no ventre. 
Não se pode imaginar uma emoção mais 
íntima e mais forte. No Novo Testamento 
este verbo aparece apenas nos 
Evangelhos (doze vezes) e é sempre 
referido a Deus ou a Jesus, como que a 
dizer que somente Deus é capaz de 
experimentar esta forma de amor. 

 

Correu para ele 
 

 Um gesto instintivo, mas incauto 
(imprudente) para um velho, e até pouco 
digno para uma pessoa de condição 
elevada. A este pai, a emoção fez 

claramente perder o controlo das 
reacções. Age, ouvindo apenas o coração.  

 

Lançou-se-lhe ao pescoço 
 

Encontramos esta expressão apenas 
uma outra vez no Novo Testamento. É 
usada para exprimir os sentimentos dos 
anciãos de Éfeso quando saúdam Paulo, 
sabendo que nunca mais iriam ver o seu 
rosto: «Todos romperam em pranto e, 
lançando-se ao pescoço de Paulo, 
começaram a abraçá-lo» (Act 20, 37). 
 

Cobriu-o de beijos 
 

Não é o tradicional beijo de saudação 
dado ao hóspede, mas é o sinal do 
acolhimento, é a expressão da alegria e 
do perdão. O pai não permite ao filho que 
se ajoelhe. 

Perante a reacção do pai, o filho 
pródigo - de quem já avançamos reservas 
acerca do seu arrependimento – toma a 
palavra e «recita» a sua confissão. Não 
consegue concluí-la. Quando está para 
acrescentar: «trata-me como um dos teus 
trabalhadores», o pai interrompe-o e 
começa a dar ordens. As suas dispo-
sições têm todas um significado e uma 
evocação simbólicos. 

 

Ao filho deve ser entregue  
a melhor túnica  
 

Ou seja, a que é usada para as festas, 
para os hóspedes importantes, a mesma 
que, segundo o vidente do Apocalipse, é 
vestida no céu pelos eleitos «Estou de pé 
diante do trono e diante do Cordeiro» (Ap 
7, 9). Deus reintegra na sua família, com 
todas as honras, aquele que regressa. 
 

O anel no dedo. 
  

Não é o anel conjugal, mas o do 
sinete. Ao jovem é dada de novo a 
autoridade sobre os servos e o poder 
sobre os bens do pai. Estranhamente é 
como se nada tivesse sido esbanjado. 
Pode ainda dispor de toda a herança que 
parece (e é) inesgotável. 
 

As sandálias nos pés 
 

As sandálias nos pés, são o sinal do 
homem livre. Os escravos andavam 
descalços. 

Na sua casa, Deus não quer servos 
mas gente livre (Jo 15, 15). Por isso – 
notem-se os detalhes – o pai interrompe a 
confissão do filho antes que este declare a 
sua disponibilidade a transformar-se em 
assalariado, depois ordena que lhe seja 
entregue a túnica longa, não a curta, 
usada  pelos  servos  nos  dias  feriais (da 
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semana). Por fim as sandálias: não é 
possível apresentar-se diante de Deus 
descalço, como os assalariados que, a 
tremer, aguardam as ordens ou as 
repreensões. Ele não é um patrão, quer 
ser amado, não temido ou servido. 

 

Uma festa  
 

Em festa e com festa, conclui-se o 
caminho para a casa do Pai. 
      No judaísmo ensinava-se que Deus 
concedia o seu perdão a quem estava 
sinceramente arrependido e manifestava a 
sua vontade de se converter mediante 
jejuns, penitências, roupas esfarrapadas, 
prostrações. A primeira parte da parábola 
conclui-se, pelo contrário, de modo 
escandaloso e os fariseus que a ouvem 
começam a entender. O Deus anunciado 
por Jesus é bem diferente de como o 
imaginavam: organiza um banquete para 
quem não o merece, introduz na sua festa 
os pecadores sem verificar se estão arre-
pendidos, se estão sinceramente deci-
didos a mudar de vida. Abraça-os sem 
fazer perguntas. 

É este o ponto de atrito entre Jesus e 
os guias espirituais de Israel. Se Ele 
acolhesse os pecadores arrependidos não 
suscitaria nenhuma reacção. Também os 
escribas e os fariseus perdoam a quem 
reconhece ter errado e promete emendar-
se. A sua irritação nasce do facto que 
Jesus é amigo dos publicanos que 
continuam a desempenhar a sua profis-
são, frequenta as casas dos pecadores 
que não se converteram. No seu 
comportamento Deus revela os seus 
sentimentos: Ele não ama apenas os 
justos e os pecadores arrependidos; quer 
bem a todos, sempre e sem condições. 
Ele pede-nos para «amar até mesmo 
quem nos faz mal»; não nos diz para amar 
os inimigos que se arrependem e pedem 
desculpa, mas de lhe fazer o bem mesmo 
se continuam a perseguir-nos. Exige este 
comportamento porque o Pai que está nos 
céus nos dá o exemplo: faz nascer o sol 
sobre bons e maus (não sobre os maus 
arrependidos! – Mt 5, 44-48. Se Ele 
construísse barreiras entre bons e maus, 
se amasse uns e odiasse os outros, como 
poderia exigir que fizéssemos de maneira 
diferente? 

É inevitável que, diante desta 
gratuidade do amor de Deus, surja uma 
pergunta: se Deus quer bem também aos 
maus, para quê o esforço de se comportar 
bem? É para responder a este interrogati-
vo que Jesus, na segunda parte da 
parábola, introduz o filho mais velho. 
Vejamos que tipo é e quem representa. 

       Chega dos campos, cansado, talvez 
até tenso e preocupado – é sempre ele 
quem deve resolver todos os problemas - 
e encontra a surpresa: uma festa, música, 
danças... Não foi nem convidado nem 
avisado. Chama um dos servos e informa-   
-se sobre o que está a acontecer. Está tão 
confuso e desconcertado que, mesmo 
depois dos vários esclarecimentos do 
servo, permanece incrédulo. Indigna-se e 
a sua ira é mais que justificada: é a 
reacção lógica do homem fiel e 
irrepreensível que se encontra diante de 
uma evidente injustiça. 
       Ao pai que sai para lhe suplicar que 
entre,  ele enumera os seus méritos: 
nunca transgredi nenhuma ordem, sempre 
servi fielmente... É a imagem perfeita do 
fariseu observante e escrupuloso que no 
templo pode dizer ao Senhor: «Ó Deus, 
dou-te graças por não ser como o resto 
dos homens, que são ladrões, injustos e 
adúlteros. Jejuo duas vezes por semana e  
pago  o  dízimo  de de tudo quanto 
possuo» (Lc 18, 11-12). 

As palavras que ele pronuncia são um 
pouco mal educadas, é verdade, mas são 
todas justas. Quem de nós não as 
partilharia? Era assim que raciocinavam 
os escribas e os fariseus do tempo de Je-
sus e é assim que também hoje 
raciocinam muitos crentes. Teoricamente, 
admite-se que Deus tem o direito de fazer 
do que é seu, aquilo que quiser (Mt 20, 
15), reconhece-se que dele se recebe tu-
do e gratuitamente, mas, no fundo, 
continua-se a pensar que, os justos, têm 
crédito diante dele, que o Paraíso deve 
ser conquistado e que, quem não o 
ganha, deve ser deixado fora. 

A expectativa da condenação de 
quem faz o mal, nasce da convicção de 
que quem comete o pecado é um 
espertalhão; por isso é invejado, suscita 
ciúmes e espera-se que seja punido. Não 
se percebe que a sua vida é uma tragédia 
imane (grande). A procura desenfreada do 
prazer leva ao desespero, não há alegria. 
O filho pródigo, enojado pelas aberrações 
sexuais e pelas borgas, conclui: «eu aqui 
morro de fome.» 
       Irrepreensível, este irmão mais velho, 
infelizmente, não entendeu que o pai em 
casa não quer servos, mas filhos. Na 
parábola, o filho mais novo usa cinco 
vezes a palavra «pai» porque para ele é 
verdadeiramente «pai», sabe que não 
pode pretender nada dele, está 
convencido de ter recebido tudo gratuita-
mente, de não merecer nada. Na boca do 
filho mais velho nunca aparece a palavra 
«pai». Ele demonstra não ser um filho, 
mas um servo; o pai para ele é apenas um 
patrão. A consequência deste relaciona-

mento incorrecto para com o pai é a 
rejeição do irmão que é chamado:  «esse 
teu filho». Imediatamente, porém, o pai, 
com grande firmeza, corrige-o: «este teu 
irmão...»  
      Sendo esta a disposição interior do 
irmão mais velho, é fácil imaginar o que 
teria acontecido se o filho mais novo, à 
sua chegada, o tivesse encontrado em 
casa,  em vez do pai. 

Mas a parábola não está concluída. 
Falta saber se o filho mais velho 

entrou para a festa e se o filho mais novo 
ganhou juízo ou se, depois de alguns dias, 
recomeçou as tontarias. 

Como a parábola conta a nossa 
história e em cada um de nós estão 
presentes os dois filhos, não é difícil 
imaginar o que aconteceu. 
       O filho mais velho entrou certamente 
para a festa. Alguém como ele não pode 
ficar de fora: está demasiado habituado a 
obedecer, é incapaz de se opor a um 
desejo do pai, mesmo se no seu íntimo 
cultiva a secreta esperança de que bem 
cedo tudo voltará a ser como antes. Vive 
em tensão porque, por um lado, intui que 
viveu durante tantos anos ao lado do pai e 
não o compreendeu,  por  outro  lado, 
não consegue aceitar a novidade, não 
pode renunciar às suas ideias, às suas 
convicções, à complacência pelos seus 
méritos... Continuará «a ir à igreja», «não 
perderá uma missa», mas criticará sempre 
duramente aqueles pregadores que falam 
da gratuidade do amor de Deus, da 
salvação para todos os homens, do 
inferno vazio... 

O filho mais novo? Um dia estará 
dentro e  outro dia fora, sempre olhado 
com desdém e superioridade pelo irmão 
mais velho, mas sempre acolhido com 
ternura pelo pai. E começou a festa –  diz 
o texto – e não fizeram festa. Começou 
apenas, porque de cada vez que um dos 
filhos sai, a festa interrompe-se. Será 
definitiva e sem fim, somente quando a 
porta for fechada e todos, mesmo todos 
os filhos,  estiverem dentro. 

 
 

Oração Universal 

 

1 –  Para que o Papa Francisco, os bispos e os      
             presbíteros, 

ministros do perdão que vem de Deus, 
acolham na alegria os pecadores que se              
      convertem, 
oremos, irmãos.  

 

2 –  Para que os fiéis que se afastaram de Deus Pai, 
caindo em si, sintam o desejo de voltar 
e participem de novo nos dons da Igreja, 
oremos, irmãos. 
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3 –  Para que os homens que não sabem perdoar, 

aprendam a fazer festa e a alegrar-se 
sempre que os pecadores voltam à vida, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Para que as famílias que têm filhos pródigos 

ofereçam a Cristo a sua dor e a sua cruz 
e d’Ele recebam a alegria do reencontro, 
oremos, irmãos. 
 

5 –  Para que nós próprios e toda a nossa      
             comunidade, 

participando na celebração da penitência, 
nos preparemos para celebrar a Páscoa, 
oremos, irmãos. 
 

 

 

Antífona da Comunhão 
 

Alegra-te, meu filho, porque o teu irmão 
estava morto e voltou à vida, estava 
perdido e foi encontrado. 
 

 

 

(A Alegria do regresso) 

O Senhor cumpriu a 

promessa 
 

 «Naqueles dias, disse o Senhor a 
Josué: “Hoje tirei de vós o opróbrio do 
Egipto”. Os filhos de Israel acamparam em 
Gálgala e celebraram a Páscoa, no dia 
catorze do mês, à tarde, na planície de 
Jericó.» 

Os Hebreus tinha entrado no Egipto 
pela mão de José, filho de Jacob, que fora 
vendido como escravo e chegara aos 
mais altos postos de governo naquela 
terra.  

Deus prometera a Moisés que 
libertaria o Seu Povo da escravidão do 
Egipto. Depois de uma longa e penosa 
travessia do deserto, durante quanta 
anos, o Povo de Deus via agora cumprida 
a promessa do Senhor: atravessaram a pé 
o Mar Vermelho, depois de o faraó ter sido 
forçado, pelas dez pragas, a deixá-lo 
partir; foram alimentados miraculosamente 
pelas codornizes e pelo maná; desse-
dentaram-se com a água que brotara 
miraculosamente do rochedo; e foram 
defendidos no caminho quando os 
inimigos os atacavam. 

Agora que celebram a primeira 
Páscoa na Terra da Promissão e 
começam a alimentar-se com os frutos da 
terra, põem dizer que Deus cumpriu 
plenamente a Sua promessa. 

A história do Povo de Deus é uma 
figura da nossa história divina. Éramos 
escravos do pecado, e passamos através 

das águas do Baptismo para a liberdade 
de filhos de Deus. Percorremos agora o 
deserto da vida no qual o Senhor nos 
alimenta miraculosamente com o maná da 
Eucaristia e nos ajuda a combater os 
inimigos. 

Como uma Aliança compromete as 
duas pessoas que nela se comprometem, 
chegou o momento de perguntarmos a 
nós mesmos como estamos a cumprir os 
nossos compromissos do Baptismo: a 
renúncia a Satanás, às suas obras e 
pombas, e a nossa vivência prática e 
generosa da fé baptismal.  

  
 

 

(A Alegria do regresso) 

Fieis à Aliança. 
 

«Quando começaram a comer dos 
frutos da terra, no dia seguinte à Páscoa, 
cessou o maná. Os filhos de Israel não 
voltaram a ter o maná, mas, naquele ano, 
já se alimentaram dos frutos da terra de 
Canaã.» 

Muitas vezes somos tentados a 
imaginar que a santidade pessoal se vive 
com milagres e aparições. 

Estamos sempre prontos a acreditar 
em intervenções extraordinárias de Deus 
no mundo para acabar com o mal do 
pecado nos outros, mas não a mudar de 
vida. 

A nossa fidelidade à Aliança baptismal 
tem de ser vivida na vida em que nos 
encontramos: com o nosso trabalho, as 
pessoas da nossa família e todas as 
ocupações. Santificamo-nos alimentando-
nos com os frutos da terra. Deus chama-
nos à santidade pessoal no meio das 
realidades que tecem a nossa vida de 
cada dia: os amores, o trabalho, as 
preocupações e alegrias de todas as 
pessoas que partilham connosco a vida. 

No centro de toda esta actividade tem 
de estar um esforço constante e generoso 
para fazer sempre a vontade de Deus. 

Trava-se uma luta interior em nós 
entre as nossas inclinações doentias que 
nos puxam para fazer a vontade às 
paixões desordenadas e o chamamento 
interior do Espírito Santo para fazer a 
vontade de Deus. 

Para nos ajudar a conhecer a Sua 
vontade, o Senhor entregou os Dez 
Mandamentos a Moisés, para que os 
apresentasse ao Povo e entrega-os a 
cada um de nós. 

Ao fim de cada dia, quando fazemos 
um balanço à nossa vida, devemos 
percorrer as actividades, palavras e 

atitudes, para verificar se fizemos sempre 
a vontade de Deus. 

 
 

 

(A Alegria do regresso) 

A vida nova em 

Cristo 
 

«Se alguém está em Cristo, é uma 
nova criatura. As coisas antigas passa-
ram; tudo foi renovado. Tudo isto vem de 
Deus, que por Cristo nos reconciliou 
consigo e nos confiou o ministério da 
reconciliação.» 

Jesus Cristo, pelo mistério da 
Incarnação, veio reconduzir-nos à condi-
ção de filhos de Deus que tinha sido 
perdida pelos nossos primeiros pais. 

Fomos comprados por um preço 
elevado: pela Paixão, Morte e Ressu-
rreição de Jesus, mistérios especialmente 
recordados neste tempo da Quaresma. 

Recebemos a vida divina – a vida da 
graça santificante – no nosso Baptismo. 
Alimentamo-la com os Sacramentos; a 
oração é como que a sua respiração; a 
Palavra de Deus – a formação doutrinal –
a luz que lhe dá cor e a faz crescer. 

São Paulo fala de uma nova criatura, 
e isso somos, pelo Baptismo. A natureza 
humana foi intrinsecamente elevada a um 
estado superior, como aconteceria a um 
objecto de madeira que fosse trans-
formado miraculosamente em ouro. A 
partir daí, o que era ouro tornou-se metal 
precioso, numa situação irreversível 

Uma das consequências desta trans-
formação interior – somos uma nova 
criatura – é a inseparabilidade entre o 
matrimónio contrato e o sacramento. Não 
pode um cristão casar civilmente e depois, 
se tudo correr bem, celebrar  o casa-
mento. Ou se casa como é, “pela Igreja”, 
pela celebração canónica, ou não está 
casado. 

A esta vida nova em Cristo faz de nós 
membros do Corpo Místico de que Jesus 
Cristo é a Cabeça e irmãos uns dos 
outros, com igual dignidade, responsabi-
lidade e liberdade. 

 
 

 

(O caminho do regresso) 

A ilusão da partida 
  

«Um homem tinha dois filhos. O mais 
novo disse ao pai:  ‘Pai,  dá-me a parte da  
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herança que me toca’. [...] Alguns dias 
depois, o filho mais novo, juntando todos 
os seus haveres, partiu para um país 
distante.» 

O que o filho pedia ao pai era uma 
atitude normal na época de Jesus. O mais 
velho herdava a casa paterna, com os 
campos e rebanhos, e o filho mais novo 
herdava um terço da fortuna em dinheiro, 
para negociar com ele onde quisesse. 
Talvez, por isso, os judeus foram sempre 
hábeis negociantes. 

O desvio deste jovem esteve em 
sonhar construir uma felicidade e alegria 
longe do pai. A visão que tem da vida é 
egoísta. Ele esbanja no pecado os bens 
que o pai ganhou com tanto custo. 

Somos filhos pródigos todas as vezes 
que nos deixamos enganar pela ilusão de 
encontrar a felicidade longe dos Manda-
mentos da Lei de Deus e, portanto, do 
Seu Amor. 

Há uma mentalidade difundida 
segundo a qual a felicidade máxima 
consiste em não ter compromissos de 
qualquer ordem e deixar-se levar pelos 
sentidos, pelo que apetece.  

Mesmo em assuntos de religião, 
deixa-se de ir à Missa porque “a Missa 
não me diz nada”, não apetece, portanto, 
é melhor não ir...”  

Com este modo de pensar, é muito 
fácil que uma pessoa caia sob a tirania do 
sexo, do álcool ou da droga e mesmo da 
homossexualidade. Se tivermos em conta 
a natural tendência dos jovens para 
experimentar novas sensações, conhecer 
novos mundos, compreendemos a razão 
porque muitos são reduzidos a escravos. 

Sem obedecer a uma lei moral, não 
somos felizes, tal como, se uma pessoa 
não respeita umas quantas regras de 
saúde cai fatalmente doente, mais cedo 
ou mais tarde. 

Este jovem da Parábola, ao afastar-se 
do pai, ficou sem defesas contra as más 
companhias que passaram a viver à sua 
custa. 

 
 

 

Até que a morte 

nos separe 

(Respigando d’outro Jornal) 
 

O ano de 2019 ainda mal começou e 
todas as semanas pelo menos uma 
mulher foi morta. Às mãos de um homem, 
em Portugal. 

Segundo dados divulgados pelo 
Observatório  de Mulheres Assassinadas 

da UMAR, entre 2005 e 2018 houve 503 
homicídios de mulheres.  Em 2015 houve 
38 mulheres mortas; em 2016, 30; em 
2017, 20; em 2018, 28; e em 2019 já se 
contabilizam 11 feminicídio. 

Luzia, Ana, Marina, Fernanda, Vera e 
Helena, são algumas das mães, esposas, 
filhas, irmãs que este ano foram 
assassinadas, nas últimas oito semanas – 
o pouco tempo que nos separa do início  
do ano – pelos seus maridos, namorados, 
ex-companheiros ou outros familiares. 
Uma realidade absolutamente chocante 
que dercorre de um contexto de violência 
doméstica prévio. Uma realidade que 
resulta de um contínuo de violência , 
tantas vezes do conhecimento de 
familiares, amigos e vizinhos e tantas 
outras vezes alvo de denúncias junto das 
autoridades. Uma realidade que nos 
choca certamentre a todos, mas que não 
nos impede, enquanto sociedade, de no 
dia-a-dia fazer as mudanças necessárias 
para impedir que mais mulheres morram 
nestas circunstâncias. 

 
 

Aniversários 
 

Temos, esta semana, apenas um 
Leitor de parabéns pelo seu aniversário 
natalício.  

Referimo-nos ao Leitor José Pedro, 
da Paróquia de São Pedro de Sanfins de 
Ferreira, que festeja no próximo Sábado, 
dia 6 de Abril, mais um aniversário e a 
quem o Jornal do Leitor deseja muitas 
felicidades. 

 
 

 

H u m o r 
 

No dia da audiência, o acusado faz 
uma proposta ao seu advogado: 

– Vamos combinar o seguinte? Se eu 
apanhar cinco anos, pago-lhe 5 mil euros, 
se eu apanhar três anos pago-lhe 15 mil 
euros e se eu apanhar somente um ano 
dou-lhe 25 mil euros, ok? 

– Combinado! 
No dia seguinte o advogado vai visitar 

o seu cliente à prisão. 
– Eu consegui um ano, portanto você 

deve-me 25 mil! E olhe que tivemos sorte, 
pois eles queriam absolvê-lo! 

 
 

Visita-nos em 

www.paroquiascesf.com 
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C A R V A L H O S A 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Respons. 
Gisela 

Meireles 

Glória 

Martins 

Avisos 
Alexandra 

Brito 

Maria 

Guiomar 

1.ª Leitura 
José 

Meireles 

António 

Dias 

2.ª Leitura 
Adriana 

Queirós 

Jacinta 

Carneiro 

Oração 
Universal 

Alexandra 

Brito 

Maria 

Guiomar 
 

E I R Í Z 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Jorge  

David 

Marta 

Pinheiro 

2.ª Leitura 
Raquel 

Silva  

Lúcia 

Gomes 

Oração 
Universal 

Solange  

Sousa 

Rosa 

Armanda 
 

S A N F I N S 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Ricardo 

Brito 

Manuel 

Pereira 

2.ª Leitura 
Isabel 

Matos 

Conceição 

Andrade 

Oração 
Universal 

Eulália 

Gonçalves 

Helena 

Moreira 
 

F I G U E I R Ó 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Vera Neto 
Sónia 

Ribeiro 

1.ª Leitura Vera Neto 
Elisabete 

Santos 

2.ª Leitura 
Gracinda 

Nunes 

Diana 

Reguenga 

Oraç. Fiéis 
Emília 

Matos 

Sónia 

Ribeiro 
 

Até para a semana, 

 se Deus quiser 
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