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Domingo de Ramos 

Hoje comemora-se o Dia Mundial da 
Juventude. Somos todos convidados a 
peregrinar, conjuntamente com os jovens, 
rumo a Cristo.  

Nesta peregrinação interior iniciamos 
a Semana Santa com uma acção litúrgica 
que pode parecer desorientadora: reme-
moramos, por um lado, o triunfo de Cristo, 
entre palmas e hossanas, e, por outro, a 
Sua Paixão e Morte que nos leva a pensar 
em Sexta-Feira Santa.  

Na procissão de ramos, celebramos a 
entrada de Jesus em Jerusalém; na 
proclamação solene da Paixão, começa-
mos já a celebrar o Mistério Pascal. 

Aproximemo-nos, pois, mais de Jesus 
e procuremos compreender melhor o Seu 
plano redentor. 

 
 

 

Estrutura da celebração 
 

1 –  O Domingo de Ramos, pelo qual 
a Igreja dá início ao mistério do seu 
Senhor morto, sepultado e ressuscitado, 
une intimamente o triunfo real de Cristo e 
o anúncio da sua paixão. 

2 –  A entrada do Senhor em Jerusa-
lém, é recordada pela solene procissão 
dos ramos, sempre única, a realizar antes 
da celebração da Missa mais frequentada 
pelo povo,  mesmo a horas vespertinas do 
sábado ou do próprio domingo. 

A reunião do povo tem lugar noutra 
igreja ou num lugar apropriado fora da 
igreja para onde se dirige a procissão. Os 
fiéis participam na procissão cantando e 
levando nas mãos ramos de palmeira ou 
de outras árvores. O mesmo fazem os 
sacerdotes e seus ministros. 

Os ramos são benzidos para serem 
levados na procissão.  Depois, guardados 
em casa com todo o respeito, aí recor-
dam a vitória de Cristo celebrada na 
procissão deste dia. 

3 – Para comemorar a entrada do 
Senhor em Jerusalém, o Missal propõe,  
além da procissão, a entrada solene,  a 
realizar antes da Missa principal onde não 
for possível fazer a procissão fora da 
Igreja, e que pode repetir-se antes de 
outra Missa que seja costume celebrar 
com grande concurso de povo; e a 
entrada simples, a realizar nas outras 
Missas. 

4 – Neste dia usa-se a cor vermelha. 
Na procissão, o sacerdote pode usar o 
pluvial ou a casula. 

5– No fim da procissão ou da entrada 
solene, omitem-se o sinal da cruz e o acto 
penitencial ou a aspersão com água benta 
no início da Missa e diz-se imediatamente 

a oração da Colecta. A Missa prossegue 
depois, da maneira habitual. 

6 –  Para utilidade espiritual dos fiéis 
convém ler integralmente a história da 
Paixão, sem omitir, de modo algum, as 
Leituras que a precedem. Depois da 
Paixão, faça-se uma homilia, embora 
breve. 

7 –  A história da Paixão do Senhor, 
lê-se sem velas, sem incenso, sem 
saudação e sem signação do livro. É lida 
pelo diácono ou, na sua falta, pelo 
sacerdote. Todavia pode ser lida por 
Leitores leigos, reservando-se a parte de 
Cristo, se for possível, para um sacerdote. 
Os diáconos, mas não os outros, antes da 
leitura da Paixão dizem Munda cor meum 
e pedem a benção ao sacerdote, tal como 
antes do Evangelho. Depois de anuncia-
da a morte do Senhor, todos se ajoelham, 
e faz-se uma breve pausa. No fim diz-se 
Palavra da Salvação, mas omite-se o 
beijo no livro. 

8 –  Onde não puder celebrar-se a 
Missa, faça-se uma celebração da Pala-
vra de Deus sobre a entrada  messiânica 
e a Paixão do Senhor, quer no sábado à 
tarde, quer no domingo à hora mais 
conveniente. 

DIRECTÓRIO LIUTURGICO  –  2019 
(Secretariado Nacional de Liturgia) 

 
 

 

Antífona de Entrada 

 

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

 

 

Introdução 
 

     Para quem interiorizou uma imagem 
pietística de Jesus, é difícil entender a 
razão pela qual Ele foi morto. Como é 
possível tornar-se inimigo daquele que 
cura os doentes, abraça e acaricia as 
crianças, ama os pobres, defende os 
fracos? Nesta óptica, a sua morte é um 
facto inexplicável, a atribuir a uma 
misteriosa vontade do Pai que, para 
perdoar o pecado do homem, precisava 
de ver correr o sangue de um justo. É 
verdadeiramente difícil aceitar esta 
interpretação! 

Para mais, lembramos, com grande 
dor, a absurda atribuição desta morte ao 
povo hebreu e os “golpes dados com a 
cruz” aos Hebreus durante as procissões 
da Sexta-Feira Santa. Então por que 
morreu Jesus?  Em que sentido  imolou a  
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sua vida por nós? De qual escravidão nos 
libertou, entregando-se a quem o pregou 
na cruz? 

A razão da hostilidade que se desen-
cadeou contra Ele está no facto de que 
Ele apareceu como a luz do mundo (Jo 9, 
5). «A luz brilhou nas trevas, mas as 
trevas não a receberam» (Jo 1, 5). «O 
Verbo era a luz verdadeira que, ao vir ao 
mundo, a todo o homem ilumina» (Jo 1, 
9), «os homens preferiram as trevas à 
Luz, porque as suas obras eram más» (Jo 
3, 19). 

Alguns raios desta luz que rasgou as 
trevas do mundo foram particularmente 
intensos. São raios que penetraram no 
coração das pessoas simples enchendo-           
-as de alegria e de esperança, mas enca-
dearam, incomodaram, tornaram-se insu-
portáveis para os olhos turvos de outros 
(e esta dramática história pode repetir-se 
nos dias de hoje). De modo particular, 
porque: 

–  Jesus propôs um novo rosto de 
Deus. Já não um Deus justiceiro, mas um 
Deus que salva cada pessoa; 
       – Jesus propôs um novo rosto da 
pessoa. Inverteu os valores deste 
mundo: grande para Ele, não é quem 
vence e domina, mas quem serve os 
irmãos; 

–  Jesus propôs uma nova religião. 
Já não a religião dos ritos, mas a que é 
«em espírito e verdade»; 
      – Jesus propôs uma nova socie-
dade em que o «primeiro» é o pobre, o 
débil, o marginalizado. 

Jesus não procurou a morte na cruz, 
mas para a evitar teria tido que renegar 
todas estas suas propostas, teria tido que 
entrar na linha, estar calado, adequar-se 
à mentalidade corrente, resignar-se ao 
triunfo do mal, abandonar para sempre o 
homem nas mãos do «príncipe deste 
mundo». Deveria ter voltado a Nazaré 
para construir mesas e arados na 
carpintaria de seu pai José. Tê-lo-iam 
deixado tranquilo. Não só não teria sido 
posto na cruz, mas teria sido enchido de 
honras. Teria feito carreira na instituição 
religiosa oficial... obtendo aqueles «reinos 
deste mundo» que Satanás lhe tinha 
prometido desde o início. Mas este teria 
sido o fracasso da sua missão. 

Durante esta semana não somos 
convidados a entristecermo-nos e a 
chorar a morte de Jesus, mas a alegrar-
mo-nos pela libertação que Ele realizou 
doando a sua vida. 

Experimentemos também interrogar-
mo-nos: entramos verdadeiramente na 
nova realidade surgida do seu sacrifício? 
Perguntemo-nos se acolhemos o seu 
Reino, assimilando o novo rosto de Deus, 

a nova religião, o  novo  rosto  da pessoa 
e a nova sociedade por Ele propostos. 

Façamos este exercício: 
–  Como cada apóstolo fez durante a 

Última Ceia, durante esta semana 
também eu me perguntarei: «Serei talvez 
eu, Senhor, aquele que se opõe ao teu 
Reino?» 

 
 

 

1.ª Leitura 
(Is 50, 4-7) 

 
Monição: 
 

Esta Leitura tirada das profecias de Isaías 
é o terceiro cântico do Servo do Senhor. Nela 
facilmente identificamos este Servo com o que 
aconteceu a Jesus nas mãos dos soldados de 
Pilatos. 

  
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 discípu-
los. 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: 

Esta Primeira Leitura é um poema e, 
portanto, deve ser lido como tal.  

Recomenda-se fazer cesuras (pausas de 
‘1/ a ‘2// segundos), nas palavras: discípulo,/ 
abatidos.// ouvidos,/ discípulos.// ouvidos / 
passo.// batiam / barba;// cuspiam.// auxílio,/ 
envergonhado;// pedra,/ desiludido. 

Se respeitares a pontuação do texto e 
fizeres as cesuras recomendadas, farás uma 
leitura excelente. Exercita bem a leitura. 

 

Comentário à Primeira Leitura: 
 

Explicando a primeira Leitura da festa 
do Batismo do Senhor, falamos de uma 
personagem misteriosa que entra em 
cena na segunda parte do livro de Isaías. 

Trata-se do «Servo do Senhor». Na 
Leitura de hoje este «Servo» volta a 
aparecer e é ele mesmo quem fala. 

Descreve, antes de mais, a missão 
que lhe foi confiada: foi enviado a 
anunciar uma mensagem de consolação 
a quem está abatido e sem esperança. 
Dos seus lábios saem sempre e só pala-
vras de conforto para quem se perdeu por 
caminhos maus e não consegue reen-
contrar o caminho reto, para quem está 
envolvido pelas trevas e cambaleia na 
escuridão. 

Depois esclarece sobre o modo como 
cumprirá a sua missão. O Senhor – diz ele 
–  deu-lhe um ouvido capaz de escutar e 
uma boca capaz de comunicar. Todavia, 
como o que ouviu não era agradável, a 
sua primeira reação foi desistir, renunciar, 
encontrar uma justificação para se 
eclipsar. Não o fez, soube resistir. 

Por fim conta o que lhe aconteceu, 
quais foram as consequências da sua 
coerência. Transmitiu fielmente a men-
sagem que ouvira e foi espancado, 
insultado, esbofeteado, cuspiram-lhe na 
cara, mas não reagiu, continuou a confiar 
no Senhor. 
       Ouvindo sobretudo a última parte da 
leitura, é-se espontaneamente levado a 
associar este “Servo”, a Jesus (logo 
depois da Páscoa, os cristãos fizeram 
esta ligação). Como o «Servo do 
Senhor», Jesus manteve-se à escuta do 
Pai, pronunciou apenas palavras de 
consolação e esperança, deu conforto 
aos que já não acreditavam, aos margi-
nalizados e acabou como o Servo de que 
se fala no livro de Isaías (Mt 27,27-31). 
      Chegados aqui, o risco que se corre é 
o de se ficar a contemplar e a admirar a 
fidelidade de Jesus, de comover-se 
perante aquilo que Ele sofreu, de 
experimentar desdenho pelas injustiças 
de que foi vítima e de concluir que, 
também hoje, para qualquer herói fiel a 
Deus se pode repetir a mesma dramática 
experiência do Servo do Senhor. 

Não só os heróis, mas todas as 
pessoas são chamadas a desempenhar a 
missão do «Servo» e de Cristo. 

Qual? Esta: ficar à escuta da palavra 
de Deus, traduzir em atos o que se ouviu 
e suportar as consequências. 

 
 

 

Salmo Responsorial 
 

Monição: 
 

No Salmo responsorial, que vamos procla-
mar, sentimos a solidão e o sofrimento de 
Jesus, mas também descobrimos a esperança 
e a vitória do Messias.  Ao proferi-lo, procure- 
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mos descobrir a maneira de participar na Sua 
obra redentora começada na Paixão. 

  

Refrão: 
 
MEU DEUS, MEU DEUS,  
PORQUE ME ABANDONASTES? 

  
Todos os que me veem 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 
(Fl 2, 6-11) 

 
 
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 ser-
vo, 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. 
 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

Tal como a Primeira, também esta 
Segunda Leitura é um poema que deve ser 
lido como tal. 

Recomendam-se cesuras (pausas de ‘1/ a 
‘2// segundos), nas palavras: divina,/ Deus,/ 
próprio.// servo,/ homens.// mais,/ cruz.// 
exaltou / nomes,/ ajoelham / abismos,/ 
Senhor,/ Pai. 

O Evangelho, a proclamação da Paixão  
(que pode ser lida por 2 Leitores e pelo 
Diácono ou pelo Sacerdote) deve ser 
cuidadosamente preparada por todos os 
intervenientes).  
 

Comentário à Segunda Leitura: 
 

A comunidade de Filipos era muito 
boa. Paulo estava orgulhoso dela. 
Todavia, como acontece também nas 
melhores comunidades, (talvez na minha, 
talvez na tua, também) em Filipos havia 
alguma inveja entre os cristãos. Alguém 
procurava atrair sobre si a atenção, queria 
ser o chefe impondo a sua vontade. 
      É devido a esta situação que Paulo, 
na primeira parte da Carta, recomenda de 
modo angustiado: «Então fazei com que 
seja completa a minha alegria: procurai 
ter os mesmos sentimentos, assumindo o 
mesmo amor, unidos numa só alma, 
tendo um só sentimento; nada façais por 
ambição, nem por vaidade; mas, com 
humildade, considerai os outros superio-
res a vós próprios, não tendo cada um em 
mira os próprios interesses, mas todos e 
cada um exactamente os interesses dos 
outros» (Fl 2, 2-4). 

Para melhor imprimir na mente e no 
coração dos Filipenses este ensinamento, 
apresenta o exemplo de Cristo e fá-lo 
citando um hino estupendo, conhecido 
em muitas das comunidades cristãs do       
I século. 
      Em duas estrofes o hino conta a 
história de Jesus. 
      Ele existia já antes de se fazer 
homem; encarnando-se «esvaziou-se» 
da sua grandeza divina e aceitou entrar 
numa existência escrava da morte. Não 
se revestiu da nossa humanidade como 
de um hábito exterior do qual no fim se 
desembaraçou. Fez-se para sempre 
semelhante a nós: assumiu a nossa 
fraqueza, a nossa ignorância, a nossa 
fragilidade, as nossas paixões, os nossos 
sentimentos e a nossa condição mortal. 
Apareceu aos nossos olhos na humildade 
do mais desprezado dos homens, o 
escravo, aquele a quem os Romanos 
reservavam o suplício ignominioso da 
cruz. 
      O caminho que Ele percorreu não se 
concluiu porém com a humilhação e a 
morte na cruz. 

A segunda parte do hino canta a 
glória a que Ele foi elevado: o Pai 
ressuscitou-o, indicou-o como modelo 
para cada pessoa e deu-lhe o poder e o 
domínio sobre cada criatura. A huma-
nidade inteira acabará por ser assimilada 

a Ele e então o projecto de Deus será 
cumprido. 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
 

Monição: 
 

 Louvamos a Jesus Cristo porque fomos 
remidos por Ele e não podemos ficar indife-
rentes à Sua generosidade para connosco. 

  
 Refrão: 
 

Glória a Vós, Jesus Cristo,  
Sabedoria do Pai. 
 

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

 

 

Evangelho 
(Lc 22, 14 – 23, 56) 

 
      Por ser uma Leitura extremamente longa, 
não publicaremos aqui o Evangelho de hoje. 
No entanto faremos o habitual comentário, 
devido à importância deste Evangelho que 
relata a Paixão do Senhor. 

As nossas desculpas e pedimos a 
compreensão dos leitores. Obrigado. 

 

Comentário ao Evangelho: 

 

       Todos os evangelistas dedicam um 
espaço considerável ao relato da Paixão 
e Morte de Jesus. A linha que seguem e 
os factos são fundamentalmente os 
mesmos, mesmo se são narrados de 
forma e segundo perspectivas diferentes. 
Cada evangelista apresenta porém 
também episódios, detalhes, partes evi-
denciadas que lhe são próprias. Estes 
aspectos revelam a sua atenção e o seu 
interesse por alguns temas de catequese 
considerados significativos e urgentes 
para as suas comunidades. A versão do 
relato da paixão que hoje nos é proposta 
é a de Lucas. No nosso comentário vamo-    
-nos limitar a sublinhar os aspectos 
característicos. 

No seu evangelho, Lucas nunca deixa 
escapar a ocasião de pôr em relevo a 
bondade e a misericórdia de Jesus. E fá-       
-lo também durante a paixão. 

A reacção instintiva diante de um 
agressor que quer matar é a autodefesa. 
Quando é dada a notícia de que, durante 
um confronto, um mafioso foi atingido e 
ficou ferido, muita gente se alegra e há até 

 
N.º 556 – 14-04-2019 – Dom. de Ramos – Pág. 3 

 



 
Pág. 4  –  N.º 556  –  14-04-2019  –  Dom. de Ramos 

 
quem fique triste se alguém o socorreu. 

A reacção contra o agressor é 
espontânea, compreensível e, do ponto 
de vista humano, também justificável: no 
monte das Oliveiras, os apóstolos não 
hesitam e põem-na em prática. Para 
impedir o abuso, a violência, a injustiça, a 
primeira coisa que pensam em fazer é 
pegar na espada. A frase: Senhor, vamos 
feri-los à espada?, No texto original não 
se apresenta como uma pergunta, mas 
como uma decisão: «Senhor, nós agora 
recorremos à espada!» E de facto, ainda 
antes de ouvir o parecer do Mestre, um 
deles passa às vias de facto e corta a 
orelha direita do servo do sumo sacerdote 
(Lc 22, 49-51). 

Jesus intervém e repreende-os seve-
ramente pelo gesto irreflectido. Depois –  
e é este o pormenor que só Lucas refere 
– cuida do ferido e cura-o (Lc 22, 51). 
      A mensagem que o evangelista quer 
dar é clara: o discípulo não só não pode 
agredir ninguém, mas está sempre pronto 
a remediar os males provocados por 
outros. Cuida até mesmo de quem lhe fez 
mal, e talvez continue a querer fazer. 

O cristão tem adversários, não pode 
não os ter porque, como disse o Mestre, 
deve confrontar-se –  até mesmo de forma 
dura – com quem faz escolhas de morte, 
com quem deforma o rosto de Deus, com 
quem conduz um projecto do homem e da 
sociedade inaceitável. Mas o cristão não 
tem inimigos. O inimigo é aquele que deve 
ser aniquilado, esmagado, humilhado, 
eliminado. O adversário não deve ser 
destruído, mas enfrentado para o ajudar a 
crescer, a libertar-se das suas escravi-
dões. As armas são usadas por quem tem 
inimigos para derrotar, não por quem tem 
como única missão transformar os 
“adversários” em irmãos. 
      Um pouco mais à frente encontramos 
um outro pormenor tocante. 
      Como Marcos e Mateus, também 
Lucas diz que, depois de ter renegado o 
Mestre na casa do sumo Sacerdote, 
Pedro saiu e desatou a chorar. Só ele, 
porém, nota que o Senhor, voltando-se, 
fitou os olhos em Pedro (Lc 22, 61-62). 
     O olhar de Jesus é comovente: não é 
uma repreensão, mas um gesto de com-
preensão pela fraqueza do seu discípulo. 
Nós consideramos a acção exterior, o 
gesto cobarde, as palavras vis de Pedro. 
Jesus, como costuma fazer, olha para 
dentro, vê o coração do seu discípulo e 
descobre que ele tem, sem dúvida, um 
gesto pusilânime (cobarde), mas no fundo 
ama-o e permanece-lhe fiel. 
      Sublinhando este olhar, Lucas indica 
aos cristãos de todos os tempos como 
devem ser consideradas as fragilidades 

próprias e dos irmãos: devem ser vistas 
com os olhos de Jesus, olhos que in-
fundem confiança e voltam a dar 
esperança, olhos que descobrem, até 
mesmo no maior pecador, uma centelha 
de amor e o ajudam a retomar o caminho. 

Durante a paixão, os discípulos não 
fazem uma grande figura: Judas atraiçoa, 
Pedro renega, todos fogem (Mc 14, 50). 
Os evangelistas sublinham este com-
portamento vil. Apenas Lucas procura 
atenuar as responsabilidades dos 
apóstolos: não se refere à sua fuga, e diz 
que, no Calvário, «todos os seus conhe-
cidos e as mulheres que o tinham 
acompanhado desde a Galileia manti-
nham-se à distância, observando estas 
coisas» (Lc 23, 49); não refere à censura 
de Jesus a Pedro: «Simão, dormes? Nem 
uma hora pudeste vigiar!» (Mc 14, 37); 
encontra uma desculpa para explicar até 
o sono deles: «Encontrando-os a dormir, 
devido à tristeza» (Lc 22, 45). 
      Lucas é o exemplo do pastor de almas 
que, mesmo sem justificar o pecado, sabe 
entendê-lo, atribui-o à ignorância, à misé-
ria humana comum a todos nós. Não 
sublinha o erro cometido, não o atira à 
cara porque sabe que quem é humilhado 
e envergonhado, quem  não  se sente 
acolhido e estimulado não obstante as 
suas fraquezas, acaba por se virar 
perigosamente para si mesmo, e fechar 
qualquer possibilidade de recuperação. 

Houve mártires que morreram despre-
zando quem os matava e ameaçando-os 
com a vingança do céu. «Mas não julgues 
que ficarás impune!» –  diz um dos irmãos 
Macabeus ao seu carrasco (2 Mc 7, 19). 

O discípulo de Cristo não conhece 
esta linguagem, não pragueja, não 
amaldiçoa, não invoca castigos contra 
quem lhe faz mal (Lc 6, 27-36). Mesmo 
nos momentos mais dramáticos pronun-
cia apenas palavras de amor. 

Esta atitude é a única compatível com 
a do Mestre. Ele –  diz Pedro na sua carta 
aos cristãos perseguidos das suas 
comunidades – «ao ser insultado, não 
respondia com insultos, ao ser maltra-
tado, não ameaçava» (1 Pd 2, 23). 

No relato da Paixão, Lucas refere uma 
frase que todo o discípulo deve ter 
presente quando é chamado a suportar 
injustiças, abusos, vexames. Só Lucas 
recorda que, poucos instantes antes de 
expirar na cruz, Jesus tem ainda a força 
de dizer: Perdoa-lhes Pai, porque não 
sabem o que fazem (Lc 23, 34). Não se 
referia aos soldados, entretidos a 
dividirem as suas roupas, mas aos 
verdadeiros responsáveis pela sua morte: 
as autoridades religiosas do seu povo.  

Jesus não se limitou a ordenar aos 
seus que perdoassem sempre e sem 
condições, mas deu o exemplo. Será 

imitado por Estevão, o primeiro mártir 
que, dobrando os joelhos sob os golpes 
das pedras atiradas contra ele, gritará 
forte: «Senhor, não lhes atribuas este 
pecado!» (Act 7, 60). 

Todos conhecemos de cor o relato da 
instituição da Eucaristia: ouvimo-lo repetir 
durante todas as Missas. 

Talvez nem todos saibamos que 
apenas Lucas refere o pedido do Senhor: 
Fazei isto em memória de mim (Lc 22, 
19). 
      Sem dúvida Jesus quis que o rito do 
partir do pão e da partilha do cálice fosse 
repetido ao longo dos séculos pelas 
comunidades cristãs, mas as suas 
palavras não são apenas um convite a 
repetir litúrgicamente o seu gesto. O 
«partir do pão» para Jesus tem um valor 
simbólico extraordinário: nele quis que 
fosse resumida e representada toda a sua 
vida, partida e doada à humanidade. 
      «Fazei isto em memória de mim» é 
um convite a tornar própria esta sua 
escolha. Só quem entrou nesta lógica do 
Mestre, só quem, como  Ele, parte a sua 
vida pelos outros, pode «partir o pão 
eucarístico» com pureza de coração.  
Doutra  forma  a  repetição  do  gesto li-
túrgico reduz-se a um rito vazio e, por 
vezes, até mesmo hipócrita. 

Qual é a doença, o cancro que destrói 
as nossas comunidades? E o frenesim 
para ocupar os primeiros lugares, para 
ser-se superior, para dominar, para impor-   
-se aos outros, para obter privilégios e 
títulos honoríficos. É esta paixão que 
provoca invejas, críticas, coscuvilhices 
mesquinhas, divisões, discórdias entre os 
cristãos. 

Esta doença não é de hoje. Os 
Evangelhos referem vários episódios 
desagradáveis, discussões frequentes e 
mesquinhas entre os apóstolos desejosos 
de definir precedências, de estabelecer 
quem entre eles era o maior. Eles não 
queriam de forma nenhuma aceitar a 
proposta do Mestre de se tornarem 
pequenos, de descer até ao último lugar, 
de estarem ao serviço dos mais pobres, 
de se tornarem escravos dos outros. 

Como dar a entender aos cristãos que 
este ensinamento de Jesus é a lei 
fundamental em que se baseia a comu-
nidade? Lucas tem uma ideia: apresentar 
este tema durante a Última Ceia (Lc 22, 
24-27). Colocadas neste contexto, as 
palavras do Mestre adquirem um valor 
máximo: tornam-se o seu testamento, o 
seu último pedido, portanto devem ser 
consideradas sagradas e invioláveis. 
Quem de nós teria a coragem de não 
fazer aquilo que o pai pede antes de 
morrer? 
      Após a instituição da Eucaristia – diz  
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Lucas – os apóstolos começaram a 
discutir entre si porque cada um queria 
ser o mais importante. Jesus então tomou 
a palavra e explicou que, na nova co-
munidade, a autoridade não devia ser 
entendida segundo os critérios deste 
mundo. O que fazem os chefes das 
nações? Têm o poder, mandam nos 
outros, acumulam dinheiro, exigem maior 
respeito, pretendem privilégios, aviões 
pessoais. Na Igreja não pode ser assim! 
Nela a autoridade é apenas um serviço. 
Note-se bem: servir não quer dizer decidir 
em nome dos outros, impor o próprio 
modo de pensar, obrigar a fazer aquilo 
que se considera justo. Isto ainda é 
dominar. 

Servir quer dizer ocupar verdadei-
ramente o último lugar, respeitar, 
dialogar, entender, encontrar para cada 
pessoa um ministério que possa ser 
desempenhado com alegria a favor dos 
irmãos. 

O termo agonia para nós indica os 
últimos momentos que precedem a morte. 
O seu significado etimológico (gramatical) 
é, porém, diferente, indica a suas lutas, a 
competição dos atletas e  é  neste  sentido 
que é usado no relato evangélico. 

Desde o início da vida pública, Jesus 
confrontou-se em combater com as forças 
do mal – com satanás – e venceu. Mas a 
luta não ficou concluída depois do 
primeiro combate. Lucas nota que «tendo 
esgotado toda a espécie de tentação, o 
Diabo retirou-se de junto dele, até um 
certo tempo» (Lc 4, 13). 

E eis então que, no início do relato da 
Paixão, volta o inimigo para o último 
assalto: «aproximava-se a festa dos 
Ázimos... Então Satanás entrou em 
Judas.» As forças do mal encarnam-se 
num dos doze apóstolos e desencadeiam 
a ofensiva. 

Jesus, como todo o atleta antes da 
competição, deve preparar-se e Lucas –
mais do que os outros evangelistas – 
sublinha como Ele se prepara: com a 
oração. O relato da agonia inicia com a 
recomendação de Jesus aos discípulos: 
«Orai, para que não entreis em tentação», 
e depois continua: «afastou-se deles e, 
pondo-se de joelhos, começou a orar... 
cheio de angústia, pôs-se a orar mais ins-
tantemente... Depois de orar, levantou-        
-se... e disse aos discípulos: Levantai-vos 
e orai» (Lc 22, 39-46). Uma insistência 
sobre a oração que tem por objectivo 
indicar a todos os cristãos como se obtém 
a vitória. 
      Neste contexto, Lucas introduz alguns 
pormenores significativos. Diz antes de 
mais que a Jesus «apareceu-lhe um anjo, 
vindo do céu, para o confortar». É o efeito 

da oração. Quando na Bíblia se fala de 
anjos não se deve pensar imediatamente 
em seres espirituais que assumem traços 
humanos. Estes indicam muitas vezes 
uma revelação de Deus que acontece no 
íntimo do homem. No Getsémani, Jesus é 
tentado a fugir e a escolher caminhos dife-
rentes daqueles traçados pelo Pai. A 
oração, o diálogo com o Pai, levou-o a 
compreender o sentido, o valor da sua 
morte. Ele pediu ao Pai que afastasse 
dele o cálice e a sua oração foi atendida: 
não lhe foi poupado o sofrimento, não 
escapou à morte, mas foi iluminado e, 
apoiado pelo Espírito, deu a sua adesão 
incondicional ao Pai. 

Lucas quer dizer a cada discípulo que, 
para não sermos vencidos pela tentação, 
para superar a fraqueza e a fragilidade 
humanas, é preciso orar «intensamente», 
como o Mestre. 
       Sempre neste contexto da prepa-
ração de Jesus para a prova iminente, 
Lucas, o médico, nota outro pormenor: 
«Entrando em angústia orava mais 
instantemente e o suor tornou-se-lhe 
como grossas gotas de sangue, que 
caíam na terra» (Lc 22, 44). A inter-
pretação tradicional explicava  este  facto 
como um efeito do desconforto de Jesus. 
Mas isso não faz sentido depois da 
consolação que lhe foi dada pelo anjo. O 
fenómeno “hematóidrose” (sangue) –  
conhecido na antiguidade –  assume para 
o evangelista um significado ligado à com-
petição desportiva: indica a tensão do 
atleta ao aproximar-se a prova. Quer dizer 
que Jesus está muito concentrado, sua, é 
tomado por tremores, sabe que está para 
enfrentar «um homem forte e bem 
armado», mas sabe também que é infini-
tamente mais forte (Lc 11, 21-22). 

Há um outro episódio que apenas 
Lucas refere: o encontro com Herodes. 
Este era filho do famoso Herodes que, por 
temor de perder o poder, tinha mandado 
matar as crianças de Belém (Mt 2,16). 
Não era nem um hábil político nem um 
maníaco como o seu pai, era apenas um 
fraco, um corrupto, um homem sem 
personalidade. Várias vezes tinha ouvido 
falar de Jesus e dos prodígios por Ele 
realizados. Imaginava que fosse um 
feiticeiro, um adivinho, um especialista 
em artes ocultas. Quando, durante a 
Paixão, Pilatos lhe envia Jesus para saber 
a sua opinião acerca das acusações que 
lhe são dirigidas, alegra-se imensamente. 
Espera poder assistir a algum milagre. A 
ele, porém, Jesus não responde nem 
sequer com uma palavra. Porquê? 

São significativos os estados de 
ânimo relevados por Herodes: em 
primeiro lugar, ficou muito satisfeito, 
depois, após a desilusão por não ter 
obtido aquilo que esperava (ver um 

milagre), passa ao desprezo e por fim à 
troça. Para Herodes a quem interes-
savam somente os milagres (Lc 9, 9), 
Jesus já não conta para nada. 

Lucas quer avisar aqueles que 
procuram Jesus apenas como fazedor de 
prodígios: não receberão nenhuma 
resposta. Não encontrarão aquilo que 
procuram porque Ele não se presta a esse 
jogo. O cristianismo é o lugar de escuta 
da Palavra, é a religião do amor e do dom 
da vida pelo irmão, não o mercado onde 
se compram os prodígios. Jesus chama a 
quem pensa deste modo: «geração má e 
adúltera» (Mt 16, 4). 
      Lucas é o evangelista que, mais do 
que qualquer outro, fala das mulheres 
que, durante a vida pública, acompa-
nhavam o Mestre (Lc 8, 1-3). Ele é 
também o único que diz que, ao longo do 
caminho para o Calvário, Jesus encontra 
um grupo de mulheres que choram e 
batem no peito (Lc 23, 27-31). Estas não 
são responsáveis pelo que está a 
acontecer, choram por culpas de outros. 
     Sublinhando este pormenor Lucas 
quer mais uma vez, defender os débeis, 
aqueles que pagam as consequências 
pelos pecados de outros. São pessoas 
que, muitas vezes, arranjam desastres, 
desencadeiam guerras, provocam violên-
cias e quem paga as consequências, 
quem chora, são as mulheres. 

Todos os evangelistas dizem que 
Jesus foi crucificado junto com dois 
criminosos. Não se tratava de pequenos 
ladrões, mas de criminosos que tinham 
matado pessoas. 

Mateus e Marcos referem que os dois 
insultavam Jesus. Lucas, ao contrário, 
narra o facto de forma diferente. Diz que 
um o ultrajava, mas o outro não, aliás, 
repreendia o seu colega e, chamando 
Jesus pelo nome, pediu-lhe: «Jesus, 
lembra-te de mim quando estiveres no teu 
reino.» O Senhor moribundo respondeu-        
-lhe: «Hoje estarás comigo no Paraíso.» 

No início do Evangelho de Lucas, 
Jesus aparece no meio dos pastores: os 
últimos, as pessoas desprezadas, os 
impuros de Israel. 

Depois passa a sua vida pública no 
meio dos publicanos, dos pecadores, das 
prostitutas. 

No final com quem morre: Não com os 
santos. Também no fim – era previsível – 
se encontra entre aqueles que mais 
amou: os pecadores. Na cruz tem a seu 
lado dois pobres infelizes que erraram 
tudo na vida. Veio de Deus, realizou a sua 
peregrinação sobre esta terra e agora 
volta ao Pai. Volta com alguém que 
representa todos os homens: um pecador 
recuperado pelo seu amor. 
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Oração Universal 

(para a Missa Vespertina) 
 

 
1 – Para que os ministros e fiéis da santa   
             Igreja 

 anunciem com a palavra e com a vida 
 que Jesus é o Salvador do mundo, 
 oremos, irmãos. 

 

2 – Para que os responsáveis das nações,   
            em toda a terra, 
     trabalhem pela justiça e pela paz 
     e promovam os valores fundamentais        
            da vida, 
     oremos, irmãos. 
 

3 – Para que os homens e mulheres que     
            estão doentes 

encontrem na paixão do Redentor 
um sentido para o seu sofrimento, 
oremos, irmãos. 

 

4 – Para que aqueles que não sabem     
             perdoar, 
     escutem Jesus, que, na hora da agonia, 
     pediu ao Pai o perdão para os seus    
            algozes, 
     oremos, irmãos. 
 

5 – Para que os fiéis da nossa comunidade    
            paroquial 
     unidos em esperança àqueles que já   
            partiram, 
     entrem na oferenda pascal de Jesus  
            Cristo, 
    oremos, irmãos. 
 
 

Oração Universal 

(para a Missa do Dia) 
 
 
1 – Para que Jesus, em agonia no jardim, 

 tenha piedade dos que vivem aflitos, 
 oremos, irmãos. 

 
2 – Para que Jesus, flagelado e torturado, 

 tenha piedade dos que mais sofrem, 
 oremos, irmãos. 

 
3 – Para que Jesus, coroado de espinhos, 

 tenha piedade dos que não são   
      respeitados, 
 oremos, irmãos. 
 

4 – Para que Jesus, a caminho do  
           Calvário, 

 tenha piedade dos que arrastam a cruz  
      da sua vida, 
 oremos, irmãos. 

 
5 – Para que Jesus, expirando no madeiro, 

 tenha piedade dos que estão em  
      agonia, 
 oremos, irmãos. 

 
6 – Para que Jesus, ressuscitado e  
           glorioso, 

 tenha piedade de todos nós, 
 oremos, irmãos. 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Pai, se este cálice não pode passar 

sem que Eu o beba, faça-Se a tua 

vontade. 

 
 

 

O Servo sofredor 
 

Vamos de escutar a profecia de Isaías 
que nos relata o terceiro «cântico do 
Servo Sofredor». A missão do Servo 
evoca os aspetos da sua existência: 
acolhimento da Palavra de Deus, fide-
lidade na sua transmissão, perseguição e 
descrição antecipada dos sofrimentos do 
Messias Redentor. Muito tempo antes de 
Jesus nascer, portanto, este profeta 
anunciara que o Messias não seria um 
vencedor, mas um derrotado, alguém que 
oferece a sua própria vida. A tradição 
cristã viu sempre nestes cânticos um 
anúncio da morte redentora de Jesus e da 
Sua ressurreição. 

 
 

 

As dificuldades da 

comunidade de 

Filipos 
 

A segunda Leitura reporta-nos à 
comunidade de Filipos, da qual São Paulo 
se orgulhava, por ser uma comunidade 
exemplar. Mas, como acontece até nas 
melhores comunidades, nela surgiram 
algumas invejas, incompreensões, a 
tentação de mandar, de ter poder, de se 
impor aos outros por parte de alguns que 
a ela pertenciam. 

Por isso, na sua carta, São Paulo 
recomenda a humildade e o serviço a 
exemplo do que acontecera com o 
Mestre. E recorda que o caminho per-
corrido por Jesus não se concluiu com a 
humilhação e morte na cruz, mas com a 
Sua exaltação e glorificação. 

Decerto que nas nossas comuni-
dades também encontramos as mesmas 
dificuldades que se apresentavam na 
comunidade de Filipos, o que nos leva a 
refletir sobre o exemplo de Cristo. Este 
tempo quaresmal deve, pois, levar-nos a 
uma maior sensibilidade para as nossas 
atitudes de compreensão, bondade e 
misericórdia para com os outros. 

A isso nos conduz a narração da 
Paixão descrita por São Lucas, no 
Evangelho. 

 
 

Bondade e 

misericórdia de 

Jesus 
 

Percorrendo esta narração confron-
tamo-nos com a instituição da Eucaristia. 
Somente São Lucas refere a observação 
de Jesus, depois de tomar o pão e dar 
graças: «Fazei isto em memória de Mim». 
Neste «partir o pão» está resumida toda a 
sua vida, partida e doada aos homens. Só 
aquele que parte a própria vida pelos 
outros pode partir o pão eucarístico com 
pureza de coração. Se assim não for a 
repetição do gesto litúrgico e a respetiva 
comunhão será um rito esvaziado e um 
gesto mentiroso. 

Logo após a instituição da Eucaristia 
os apóstolos discutem entre si qual deles 
seria o maior. Jesus toma a palavra para 
explicar que na nova comunidade, a 
Igreja, a única autoridade é apenas o 
serviço. Servir como Jesus mede-se a 
partir de baixo, da disponibilidade, da 
amabilidade, do respeito, da capacidade 
para dialogar e compreender. 

Os que mais servem são os maiores. 
São grandes, porque possuem um 
coração grande, com capacidade para 
acolher, perdoar, para amar aqueles que 
são desprezados pelos que têm por seu 
lado a força, o poder, os títulos ou os 
cargos. 

Outra manifestação da misericórdia e 
bondade de Jesus reporta-nos ao Horto 
das Oliveiras. A fim de impedira a afronta, 
a violência e a injustiça contra o seu 
Mestre, os apóstolos pegam nas 
espadas. Um deles corta a orelha direita 
do servo do sumo-sacerdote. Jesus, num 
gesto de bondade e misericórdia, «tocan-
do na orelha do homem, curou-o.»        

A mensagem é esclarecedora: o 
discípulo não só não pode agredir 
ninguém, mas deve estar pronto a curar 
as feridas provocadas pelos outros. 

Igualmente, Jesus tem um gesto de 
bondade e misericórdia para com Pedro 
que, depois de ter renegado o Mestre em 
casa do sumo-sacerdote, saiu e começou 
a chorar. «O Senhor, voltando-Se, fixou 
os olhos em Pedro» sem o recriminar. 
Este gesto indica a sua compreensão e 
confiança perante a fraqueza do seu 
discípulo. Quem é humilhado e enver-
gonhado pelos seus erros, se não se 
sente acolhido e estimado, apesar dos 
seus falhanços, acaba por se fechar em si 
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mesmo, sem indício de recuperação. 
Como Jesus, cada cristão deve ser 
compreensivo com a fraqueza dos 
irmãos, olhando-os com um olhar que 
deve ir mais além daquilo que os olhos 
podem divisar, procurando transmitir um 
clarão de amor e compreensão que os 
ajude a recomeçar. 

Herodes representa todos aqueles 
que procuram Jesus apenas porque 
esperam obter d’Ele alguma graça, ou 
prodígio particular. Interpreta os que se 
fazem cristãos por pensarem que com as 
orações ou práticas religiosas poderão 
gozar de melhor saúde, mais sorte, 
sucesso na vida, ou alcance dos seus 
objetivos. Ora, o verdadeiro cristão deve 
ser aquele que pratica o amor, a 
misericórdia, a bondade em favor do 
irmão necessitado, porque assim o 
ensinou Jesus. 

Na cruz contemplamos Jesus 
rodeado por dois ladrões. Um deles 
ultrajava-O, o outro não. Este, chamando 
por Jesus, pede-lhe: «Jesus, lembra-Te 
de mim, quando vieres com a tua 
realeza». E Jesus responde-lhe: «Hoje 
estarás comigo no Paraíso». A sua 
bondade e misericórdia tornam a revelar-    
-se perante estes infelizes que erraram na 
vida. Depois de cumprir a sua pere-
grinação nesta terra, volta para o Pai, mas 
leva consigo alguém que nos representa 
a todos: um pecador recuperado pelo seu 
amor. 

 
 

 

Sabias que.. 
 

Um jumentinho 
 

O jumento gozava de grande prestígio 
em Israel. Referenciado mais de 130 
vezes na Bíblia, é símbolo da paz e do 
trabalho. A espécie mais comum é a 
«hamôr»: jumento de cor castanho 
avermelhado. Os jumentos brancos eram 
utilizados pelos nobres. Uma profecia de 
Zacarias descreve o futuro Messias a 
entrar em Jerusalém sobre um jumen-
tinho.  

O jumento é apreciado pela sua 
humildade e utilidade: levar pessoas; 
mover rodas de moinho; arar; trilhar… 

Os cavalos simbolizavam a guerra e 
opressão, pois puxavam os carros de 
guerra egípcios, filisteus e assírios. 

 
 

 

Jornal do Leitor 

O teu jornal 

Oração 
 

Senhor, ajuda-me a entrar na vida 
dos outros com simplicidade e sem fazer 
ruído. 

Que as minhas palavras sejam 
anúncio de alegria.  

Que as minhas promessas não 
sejam defraudadas pelo oportunismo. 

Qua a minha fidelidade dure tanto 
como o sol. 

Afasta de mim a inveja que corrói 
tudo o que toca. 

 Afasta da minha vida o ódio que 
gera violência. 

Senhor, ajuda-me a entrar na vida 
das outras pessoas, com simplicidade e 
sem fazer ruído. 

 
 

 

Visita-nos em: 
www.paróquiascesf.com 

 
 

ESCALA  DE  LEITORES 
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C A R V A L H O S A 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Respons. A nomear - - -  

Avisos na reunião - - -  

1.ª Leitura de Leitores A nomear 

2.ª Leitura - - - na reunião 

Oraç Univ. - - -  de Leitores 
 

E I R Í Z 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Fernanda 

Gomes 

Sónia 

Raquel 

2.ª Leitura Maria José  
Rita 

Meireles 

Oração 
Universal 

Nelson Costa 
   Salomé 

Nóbrega 
 

S A N F I N S 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Nelson 

Gomes 

Adelino 

Sousa 

2.ª Leitura 
Núria  

Brandão 

Brazinda 

Fernandes 

Evangelho 
Eulália (N) 

José  (R) 
Carla (N) 
Raquel (R) 

Oração 
Universal 

Mariana 

Lopes 

Telma 

Sousa 
 

F I G U E I R Ó 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Miguel 

Fonseca 

Albertina 

Matos 

1.ª Leitura 
Miguel 

Fonseca 

Susana 

Moreira 

2.ª Leitura 
Victor 

Ferreira 

Diana 

Reguenga 

Oraç. Fiéis 
Joana 

Santos 

Albertina 

Matos 
 

Aniversários 
 

Esta semana estão de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, os seguintes 
Leitores: 

– Pedro Sousa, da Paróquia de São 
Pedro de Sanfins de Ferreira, amanhã, 
segunda-feira, dia 15 de Abril. 

– Rita Meireles, da Paróquia de 
Eiriz, no próximo Sábado, dia 20 de Abril. 

O Jornal do Leitor deseja muitas 
felicidades aos aniversariantes, Pedro e 
Rita Meireles. 

 
 

 

Papa Francisco 

(Perdão) 
 

Se Deus não perdoa, o mundo não 
existe. 

(Homilia. 17.Março.2013) 
 

 

 

H u m o r 
 

Na aula o Zequinha diz ao professor: 
– O meu pai este ano já fez 

operações à coluna, aos intestinos, aos 
pulmões, ao coração, ao cérebro… 

– Coitado do teu pai… deve ser 
muito doentinho… 

– Não, é cirurgião. 
 

 

 

A Fechar 
 

A plenitude da divindade  
habita em cada folha de erva. 

(Elias Hicks) 

 
 

 

Votos de boa leitura 
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