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Sexta-feira Santa 

da Paixão do Senhor 
 

O Mistério da Cruz chega ao seu 
cume. O Senhor, suspenso na Cruz, 
prepara-se para o derradeiro momento 
em que o silêncio da morte dará lugar à 
maior expressão de amor até hoje 
manifestada pela Humanidade.  

O silêncio a que a Igreja hoje nos 
chama é a condição essencial para que o 
nosso coração possa sondar o mistério do 
Amor de Deus.  

Partindo deste mesmo silêncio e do 
recolhimento deste dia, saibamos todos 
celebrar com intensidade o dom da 
Salvação que só o Amor de Deus pode 
operar. 

 
 

Estrutura da celebração 
 
 

–-  Hoje e amanhã, segundo uma 
tradi-ção antiquíssima, a Igreja não 
celebra a Eucaristia.  

–- O altar deve estar totalmente 
despido: sem cruz, sem candelabros, sem 
toalhas. 

–-  Na tarde deste dia, por volta das 
três horas (a não ser que razões de ordem 
pastoral aconselhem outra hora mais 
tardia), faz-se a celebração da Paixão do 
Senhor, que consta de três partes: liturgia 
da palavra, adoração da cruz e sagrada 
comunhão. 

–-  Neste dia, a sagrada comunhão só 
pode ser distribuída aos fiéis dentro da 
celebração da Paixão do Senhor. Aos 
doentes que não podem tomar parte 
nesta celebração pode levar-se a 
comunhão a qualquer hora.  

–- O sacerdote e os ministros 
sagrados, revestidos de paramentos 
vermelhos como para a Missa, dirigem-se 
ao altar e, feita a devida reverência, 
prostram-se de rosto por terra, ou, se 
parecer mais conveniente, põem-se de 
joelhos; e todos oram em silêncio durante 
um breve espaço de tempo. 

–- Depois o sacerdote, com os 
ministros, dirige-se para a sua cadeira e 
dali, voltado para o povo, diz, de mãos 
juntas, uma oração.  

–-  Não se diz Oremos. 
 

 

1.ª Leitura 
(Is 52, 13 – 53, 12) 

 
Monição:  

 
A Leitura que vamos escutar, recorrendo 

à imagem do cordeiro, elucida o crente para o 
desígnio salvífico de Deus. Retirada do Profeta 
Isaías, a leitura anuncia a pessoa de Cristo e 
a salvação por Ele operada. O acontecimento 
da queda e desobediência do Homem é paga 
pelo amor e pela obediência que acontece em 
Cristo. O pecado e a ingratidão do Homem 
são, por isso, suportados e redimidos pelo 
único Justo, o Cordeiro sem mancha, Cristo 
nosso Senhor. 

  
 

Leitura: 
 

 
Leitura do Livro de Isaías 

 
13Vede como vai prosperar o meu 

servo: subirá, elevar-se-á, será exal-
tado. 14Assim como, à sua vista, 
muitos se encheram de espanto, tão 
desfigurado estava o seu rosto que 
tinha perdido toda a aparência de um 
ser humano, 15assim se hão-de encher 
de assombro muitas nações e, diante 
dele, os reis ficarão calados, porque 
hão-de ver o que nunca lhes tinham 
contado e observar o que nunca 
tinham ouvido. 1Quem acreditou no 
que ouvimos dizer? A quem se revelou 
o braço do Senhor? 2O meu servo 
cresceu diante do Senhor como um 
rebento, como raiz numa terra árida, 
sem distinção nem beleza para atrair o 
nosso olhar nem aspecto agradável 
que possa cativar-nos. 3Desprezado e 
repelido pelos homens, homem de 
dores, acostumado ao sofrimento, era 
como aquele de quem se desvia o 
rosto, pessoa desprezível e sem valor 
para nós. 4Ele suportou as nossas 
enfermidades e tomou sobre si as 
nossas dores. Mas nós víamos nele um 
homem castigado, ferido por Deus e 
humilhado. 5Ele foi trespassado por 
causa das nossas culpas e esmagado 
por causa das nossas iniquidades. 
Caiu sobre ele o castigo que nos salva: 
pelas suas chagas fomos cura-
dos. 6Todos nós, como ovelhas, andá-
vamos errantes, cada qual seguia o 
seu caminho. E o Senhor fez cair sobre 
ele as faltas de todos nós. 7Maltratado, 
humilhou-se voluntariamente e não 
abriu a boca. Como cordeiro levado ao 
matadouro, como ovelha muda ante 
aqueles que a tosquiam, ele não abriu 
a boca. 8Foi eliminado por sentença 
iníqua, mas, quem se preocupa com a 
sua sorte? Foi arrancado da terra dos 
vivos e ferido de morte pelos pecados 
do meu povo. 9Foi-lhe dada sepultura 
entre os ímpios e um túmulo no meio 
de malfeitores, embora não tivesse 
cometido injustiça nem se tivesse 
encontrado mentira na sua 
boca. 10Aprouve ao Senhor esmagá-lo 
pelo sofrimento. Mas, se oferecer a sua 
vida como sacrifício de expiação, terá 
uma descendência duradoira, viverá 
longos dias e a obra do Senhor 
Prosperará em suas mãos.  

11Terminados os sofrimentos, verá 
a luz e ficará saciado na sua sabedoria. 
O justo, meu servo, justificará a muitos 
e tomará sobre si as suas iniqui-
dades. 12Por isso, Eu lhe darei as 
multidões  como  prémio  e  terá  parte 
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nos despojos no meio dos poderosos; 
porque ele próprio entregou a sua vida 
à morte e foi contado entre os 
malfeitores, tomou sobre si as culpas 
das multidões e intercedeu pelos 
pecadores. 

 

Palavra do Senhor. 
 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

Leitor: ao proclamares esta Leitura, de 
conteúdo doloroso e sofredor, apresenta um 
semblante triste, como quem sente aquilo que 
lê, e lê devagar, sem cair no estilo “chora-
dinho” que só incomoda. Porém, ao entrar no 
versículo 11, onde se lê “Terminados os 
sofrimentos, verá a luz…” já podes colocar no 
rosto um semblante mais leve, mais desanu-
viado, porque agora já agrada mais escutar 
uma mensagem de esperança. 

Depois, toma atenção às seguintes 
palavras: elevar-se-á / repelido (não é 
“repetido”) / iniquidades (o “u” também se lê) / 
andávamos (não é “andámos”) / prosperará / e 
outras. 

 

Comentário à 1.ª Leitura: 
 

Temos aqui o 4.º canto dos Poemas 
do Servo de Yahwé, os quais formam no 
seu conjunto uma grande unidade 
literária, embora apareçam dispersos pela 
segunda parte do Livro de Isaías. Todos 
os quatro cânticos encerram um sentido 
messiânico e aparecem citados no Novo 
Testamento como tendo tido a sua 
realização em Jesus Cristo. Este é o 
último, o mais longo, mais denso e o mais 
belo, que chegou a ser chamado o 5.º 
Evangelho, pois nele se pode entrever 
uma imagem muito pormenorizada da 
missão redentora de Jesus, através da 
sua Paixão e glorificação. Compõe-se de 
três estrofes: 52, 13-15; 53, 1-11a; 53, 
11b-12; na primeira e na última, temos 
Yahwé a falar-nos do seu servo; na 
segunda, é o Profeta que toma a palavra.   

O texto coloca-nos perante um 
impressionante paradoxo que se verificou 
em Jesus: do cúmulo da dor e da 
humilhação o servo chega ao auge do 
êxito e da exaltação; a sua vida e missão 
é de molde a encher de espanto e de 
assombro as multidões e os próprios reis 
da terra (52, 13-15), porque o que se 
passa com ele é absolutamente inaudito e 
humanamente incrível (53, 1). Por outro 
lado, é a primeira vez que na tradição 
bíblica aparece a expiação vicária. 

V. 53, 2 «Um rebento»: Esta é uma 
imagem corrente nos profetas para 
designarem o Messias (cf. Is 11,10; 
Jer 23, 5-6; Zac 3, 8; 6, 12). 

V. 4-6 A razão de tanta dor                     
e humilhação do «homem de 

dores»  (v. 3) não são culpas próprias, 
pois é inocente, mas é porque o Senhor 
fez cair sobre ele as faltas de todos nós: a 
sua expiação é uma expiação vicária (cf. 
vv. 5.6.8.11.12); porque ele era inocente 
e justo e podia oferecer a Deus uma 
satisfação condigna e obter-nos o perdão. 

V. 10-12 O êxito da sua missão 
expiatória é aqui descrito: O servo do 
Senhor terá uma descendência duradoira 
(v. 10); verá a luz e ficará saciado (v. 10); 
justificará multidões de homens (v. 11); 
terá em posse as multidões como prémio 
(v. 12; cf. Salm 2, 8). Assim sucede com 
Jesus, que, através da sua obra redentora 
consumada no Calvário, alcança para si 
«um povo adquirido em propriedade» (cf. 
1 Pe 2, 9; Ex 19, 5; Is 43, 21), a quem 
justifica tornando-nos seus filhos «uma 
descendência duradoira» (v. 10), e chega 
à luz da glória da Ressurreição. 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 30 (31), 2.6.12-13.15-16.17.25 (R. Lc 23, 46) 

  

Monição:  
 

A vivência do ser humano pode ter 
momentos de desalento, sobretudo quando 
fugimos da sua presença. O salmo convida-      
-nos a caminhar na vida à luz da confiança e 
da certeza de que somos preciosos aos olhos 
do Senhor. 

  

Refrão: 
 

PAI, EM VOSSAS MÃOS 
ENTREGO O MEU ESPÍRITO. 

  
Em Vós, Senhor, me refugio, jamais serei  
      confundido, 
pela vossa justiça, salvai-me. 
Em vossas mãos entrego o meu espírito, 
Senhor, Deus fiel, salvai-me. 
 

Tornei-me o escárnio dos meus inimigos, 
o desprezo dos meus vizinhos e o terror  
      dos meus conhecidos: 
todos evitam passar por mim. 
Esqueceram-me como se fosse um  
      morto, 
tornei-me como um objeto abandonado. 
Eu, porém, confio no Senhor: 
 

Disse: «Vós sois o meu Deus, 
nas vossas mãos está o meu destino». 
Livrai-me das mãos dos meus inimigos 
e de quantos me perseguem. 
 

Fazei brilhar sobre mim a vossa face, 
salvai-me pela vossa bondade. 
Tende coragem e animai-vos, 
vós todos que esperais no Senhor. 
 

 

2.ª Leitura 
(Heb 4, 14-16; 5, 7-9) 

 

Monição:  
 

O rosto sofredor de Jesus revela ao 
Homem a proximidade do próprio Deus. Na 
sua paixão, Jesus tomou sobre si as 
dificuldades humanas, assumiu toda a nossa 
condição, exceto no pecado. Deste modo, a 
Paixão de Jesus abarca o mais recôndito dos 
sofrimentos humanos, porque, em Jesus, 

Deus manifestou toda a Sua compaixão.  

Leitura: 
 

 
Leitura da Epístola aos Hebreus. 
 

Irmãos: 14Tendo nós um sumo 
sacerdote que penetrou os Céus, 
Jesus, Filho de Deus, permaneçamos 
firmes na profissão da nossa fé. 15Na 
verdade, nós não temos um sumo 
sacerdote incapaz de Se compadecer 
das nossas fraquezas. Pelo contrário, 
Ele mesmo foi provado em tudo, à 
nossa semelhança, excepto no 
pecado. 16Vamos, portanto, cheios de 
confiança, ao trono da graça, a fim de 
alcançarmos misericórdia e obtermos 
a graça de um auxílio oportuno. 5,7Nos 
dias da sua vida mortal, Ele dirigiu 
preces e súplicas, com grandes 
clamores e lágrimas, Àquele que O 
podia livrar da morte, e foi atendido por 
causa da sua piedade. 8Apesar de ser 
Filho, aprendeu a obediência no sofri-
mento. 9E, tendo atingido a sua pleni-
tude, tornou-Se, para todos os que Lhe 
obedecem, causa de salvação eterna. 

 

Palavra do Senhor. 
 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura, do princípio ao fim, 
transmite-nos esperança. Portanto o teu 
semblante, Leitor, deve também ele transmitir 
à assembleia a mesma confiança e esperança. 

Atenção à palavra “Àquele” que o podia 
livrar da morte… porque o assento está no “À” 
e tens que respeitar a acentuação das 
palavras. É que existe “aquele” e “àquele” mas 
o significado não é o mesmo. Também na 
palavra “excepto” o “p” é mudo, não se lê.  

 

Comentário à 2.ª Leitura: 
 

O texto da Leitura é duma notável 
beleza e expressividade, tão bem 
adaptado ao dia de hoje. Na estrutura do 
escrito, corresponde ao início da 
exposição do seu tema central (4, 14 – 7. 
28): o sacerdócio de Cristo. 

V. 4, 14 «Temos nós um sumo 
sacerdote». Jesus não se limita, como o 
sumo sacerdote dos judeus, a penetrar no 
Santo dos Santos no dia da expia-
ção (Yom qipur) para expiar os pecados 
do  povo;  Ele  penetra  no  próprio Céu e  
_________________________________________  
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abre-nos o caminho para lá. E faz isto, 
não com o sangue de animais, mas com 
o seu próprio sangue (9, 12), com grande 
sofrimento da sua parte: «com lágri-
mas» (v. 7), pois, apesar de ser o Filho de 
Deus, quis experimentar quanto custa 
obedecer e sofrer (cf. v. 8). Assim, Jesus 
tem mais um título para se compadecer 
de nós, das nossas dores e fraquezas: é 
que possui a experiência concreta de 
todas as provações a que pode um 
homem ser sujeito nesta vida, com 
exceção do pecado (cf. v. 15). Só nos 
resta ter a fé, a confiança e a humildade 
de recorrer à sua infinita misericórdia – 
«trono da graça» (v. 16) – para obter a 
ajuda de que precisamos. 

V. 5, 7-9  –  Há quem considere que 
estes três expressivos versículos possam 
ser um extrato de um antigo hino a Cristo. 

V. 7  – Este versículo parece evocar o 
relato da agonia de Jesus no Jardim das 
Oliveiras (cf. Mt 26, 36-44). «Preces e 
súplicas»: estas duas palavras sinónimas 
correspondem a uma expressão grega da 
época usada nos pedidos a uma alta 
autoridade; o uso do plural sugere a 
insistência na oração, segundo o 
«prolixius orabat» de Lc 22, 43. «Com um 
grande clamor e lágrimas»: os ensinos 
rabínicos sobre a oração referem três 
graus ascendentes: a prece (em silên-
cio), os gritos, e as lágrimas (como a 
forma mais elevada da oração). Os 
Evangelhos só falam de um forte brado de 
Jesus, na Cruz (Lc 23, 46), mas é de 
supor que se conhecessem pela tradição 
oral, pormenores da oração no horto que 
justificariam tão impressionante expres-
são. 

«Foi atendido», em quê? É difícil de 
dizer, a tal ponto que Harnack pensa 
numa corrupção do texto original: «não foi 
atendido»; limitamo-nos a referir as expli-
cações mais viáveis. Jesus não obteve a 
libertação do cálice de amargura, mas foi 
atendido porque alcançou a coragem 
para enfrentar a sua Paixão identificando-    
-se plenamente com a vontade do Pai. Ou 
então, como pensam outros, Jesus foi 
atendido ao ser livre da morte pela sua 
ressurreição, o que lhe permite exercer o 
seu sacerdócio eterno (cf. 7, 24; 10, 10), 
com efeito, «a sua morte era essencial 
para o seu sacerdócio, mas se Ele não 
fosse salvo da morte pela ressurreição, 
não seria agora o sumo sacerdote do seu 
povo» (J. H. Neyrey). 

V. 8 «Aprendeu a obediência no 
sofrimento», ou, melhor, «por aquilo que 
sofreu», ou também, «aprendeu de 
quanto sofrera, o que é obedecer». Trata-     
-se de uma aprendizagem não teórica, 
mas experimental, existencial. Aprender 
através do sofrimento era um lugar 

comum na literatura grega, e até havia 
esta máxima: «os sofrimentos são 
lições». O que aqui há de particular é a 
aplicação à aprendizagem da obediência. 
No entanto, a obediência de Jesus na sua 
Paixão só é referida em mais dois lugares 
do N. T.: Rom 5, 19 e Filp 2, 8. Não se 
pense que a Jesus, por ser Deus, Lhe 
custava menos o sofrimento, antes pelo 
contrário, pois o sofrimento é diretamente 
proporcional à dignidade da pessoa que 
sofre. 

V. 9 «Tendo atingido a sua 
plenitude». Esta tradução não deixa ver 
uma das ideias centrais da epístola, que é 
a de «perfeição», pelo que seria preferível 
a tradução do Cón. Falcão, «chegado à 
perfeição» ou a da Difusora Bíblica, 
«tornado perfeito». Note-se que a perfei-
ção de que aqui se fala não é a do 
amadurecimento na virtude, mas a que 
advém a Jesus pelo exercício do seu 
sumo sacerdócio com a consumação da 
obra salvadora pela oferta do sacrifício da 
nova aliança: «a obediência de Jesus 
leva-O à sua consagração sacerdotal, 
que, por sua vez, O torna apto para salvar 
aqueles que Lhe obedecem» (The new 
Jerome Biblical Commentary, p. 929). 

 
  

Aclamação ao Evangelho 

(Filp 2, 8-9) 

 
Monição:  

 

Se no Salmo manifestávamos a nossa 
vontade de nos colocarmos numa lógica de 
confiança, o Evangelho revelar-nos-á a forma 
genuína como, em Jesus, a confiança 
alcançou a sua máxima expressão, como lugar 

de fé, esperança e caridade.  
 

Refrão: 
 

A salvação, a glória e o poder  
a Jesus Cristo, Nosso Senhor. 
 
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. 
 

 

Introdução ao Evangelho 
 

      Na apresentação da paixão e morte 
de Jesus, insistiu-se muito, no passado, 
acerca dos particulares dramáticos do 
suplício da cruz, os sofrimentos, as dores. 
      Os evangelistas, pelo contrário, são 
muito sóbrios a esse respeito e João mais 
do que todos. Ele não pretende comover 
os cristãos das suas comunidades 
mediante a descrição dos atrozes 
tormentos infligidos a Jesus, mas procura, 

de todas as formas, dar a entender a 
imensidão do seu amor. 
      A imagem com que conclui o seu 
relato é a da festa de núpcias: a 
comunidade abraça o seu esposo e 
mostra ter entendido quanto foi amada 
por Ele. 
      Inicia assim sobre o Calvário a festa 
de núpcias que se realizará plenamente 
no céu. Lá ouviremos cantar: 
      «Alegremo-nos, regozijemo-nos e 
dêmos-lhe glória. Chegou o tempo das 
bodas do Cordeiro. A sua noiva já se 
preparou. Foi-lhe dado um vestido de 
linho fino e resplandecente. Então um 
anjo disse-me: "Escreve: felizes os 
convidados para a festa de casamento do 
Cordeiro!"» (Ap 19, 7-9). 
      Esta será a conclusão da história de 
Amor, entre Deus e o homem. 
 

 

Evangelho 
(Jo 18, 1 –  19, 42) 

 
      Tal como no Domingo de Ramos, também 
hoje por se tratar de uma Leitura extrema-
mente longa, não publicaremos aqui o 
Evangelho. No entanto faremos o habitual 
comentário, devido à sua importância que 
relata a Paixão do Senhor. 

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

 

Comentário ao Evangelho: 
 

Os quatro evangelistas dedicam dois 
capítulos ao relato da Paixão e Morte de 
Jesus. Fazem referência aos mesmos  
dramáticos acontecimentos e as suas 
versões dos factos estão substan-
cialmente de acordo. Todavia, não são 
idênticas.   Alguns episódios são narrados 
por um evangelista e ignorados pelos 
outros. Algumas particularidades ignora-
das ou apenas acenadas nos Sinópticos 
são, pelo contrário, amplamente desen-
volvidas em João. Se depois procuramos 
fazer uma síntese dos quatro relatos da 
Paixão para obter um único, embatemos 
em detalhes que não são fáceis de 
conciliar. Isto porque o objetivo principal 
dos evangelistas não é fazer uma 
narração exata, uma crónica dos factos, 
nos mais pequenos pormenores, mas 
alimentar a fé dos discípulos e iluminá-los 
sobre o sentido misterioso do que 
aconteceu. 

A morte absurda de Jesus apanhou 
todos de surpresa, não preparados, e 
suscitou numerosas interrogações. Pare-
ce sábio desconfiar das propostas e dos 
valores promovidos pelos derrotados. 
Fará sentido, então, acreditar em quem foi 
traído e abandonado pelos seus próprios 
_________________________________________  
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amigos? As autoridades religiosas legíti-
mas consideraram-n'0 um blasfemo, o 
procurador romano condenou-O ao 
suplício como um malfeitor. Ora, pode-se 
tomar como modelo, um tipo assim? 
Mesmo admitindo que fosse um justo 
perseguido, então, por que é que Deus 
não interveio para O defender? 

Antes de entrar nos temas teológicos 
que o evangelista João desenvolve no 
trecho que nos é proposto na liturgia 
desta Sexta-feira Santa, façamos uma 
reflexão sobre uma interrogação que 
certamente muitas vezes nos colocamos: 
por que é que Jesus foi executado? 

Ora, para quem interiorizou uma 
imagem de Jesus adocicada, melosa, é 
difícil entender a razão pela qual Ele foi 
morto. Como é possível ser-se inimigo 
d'Aquele que cura todos os doentes, abra-
ça e acaricia as crianças, ama os pobres 
e defende os mais fracos? Nesta ótica, a 
sua morte é um facto inexplicável, que só 
se pode atribuir a uma misteriosa vontade 
do Pai que, para perdoar o pecado do 
homem, precisava de ver escorrer o 
sangue de um justo. De facto, é difícil 
aceitar esta interpretação! 

Depois a crucifixão e morte de Jesus. 
Com a inscrição “JNRJ” Pilatos confirmou 
solene e oficial a realeza de Jesus. 
Pilatos, o representante dos poderes 
deste mundo, indica o novo modo de ser 
rei. A inscrição está redigida em hebraico 
(a língua sagrada de Israel), em latim (a 
língua dos dominadores do mundo) e em 
grego (a língua falada em todo o império). 
A realeza de Jesus é, portanto, 
proclamada a todo o mundo. João quer 
que ela seja proposta aos olhos de todos 
os homens. Os Judeus recusaram-na, 
mas ela continuará ali, provocatória, para 
os homens até ao fim dos tempos. É uma 
proposta definitiva, irrevogável, já não 
pode ser modificada. 

Sem se dar conta, Pilatos foi um 
profeta. 

Importa sublinhar também o facto de 
João – ao contrário dos outros evange-
listas – não recordar os insultos contra 
Jesus aos pés da cruz. O novo rei está 
instalado sobre o seu trono. É um 
«escândalo» para os Judeus e uma 
«loucura» para os pagãos (1 Cor 1, 23), 
mas está revestido de glória aos olhos de 
Deus. Ele poderá ser acolhido ou recu-
sado, mas ninguém, até ao fim dos 
tempos, o poderá ultrajar ou escarnecer.  

A divisão das vestes de Jesus é 
recordada também nos Sinópticos, mas 
apenas João fala do sorteio da túnica te-
cida num único pedaço e cita, explicita-
mente, o versículo do Salmo. Depois 
precisa que foi dividida em quatro partes, 
entre os soldados que crucificaram Jesus. 

Por que motivo foi dada toda esta 
importância a este pormenor? 

Os antigos consideravam as vestes 
como a continuação da pessoa que as 
usava e o número quatro representa 
certamente os quatro pontos cardeais e, 
portanto, o mundo inteiro. Assim torna-se 
clara a mensagem teológica que João 
quer dar: o sacrifício de Cristo tem um 
valor universal, redime todos os homens. 

A terceira cena é a da mãe que, aos 
pés da cruz, é confiada ao discípulo que 
Jesus amava. 

Parece improvável que João queira 
apenas sublinhar o gesto zeloso de Jesus 
que se preocupa com o futuro da sua mãe 
e a confia ao discípulo predileto. Assim 
como é pouco verosímil (provável) que os 
parentes, os amigos, as mulheres que – 
segundo aquilo que nos é referido pelos 
sinópticos – assistiam de longe, tenham 
deixado que Maria se aproximasse da 
cruz. 

São surpreendentes também – se 
consideradas como crónica – as palavras 
pacatas de Jesus (que está a morrer entre 
espasmos atrozes) e o modo como Ele se 
dirige a sua mãe: «Mulher» – assim a 
chama – como fez em Caná (Jo 2, 4). 

Não há dúvida: estamos diante de um 
trecho de teologia que foi construído com 
base num facto real, a presença, nas 
proximidades do Calvário, das pessoas 
mais queridas a Jesus. 

Maria é – para João – o símbolo do 
Israel fiel ao seu Deus. Na língua 
hebraica, Israel é feminino, por isso, na 
Bíblia, o povo eleito é imaginado como 
mulher, virgem, esposa e mãe. É desta 
«mulher», desta mãe-Israel, que nasceu o 
povo novo da era messiânica. 

Jesus convida esta mulher a acolher 
como filho, portanto, como herdeiro das 
promessas messiânicas, cada discípulo 
que tem a coragem de seguir o Mestre até 
à cruz, e convida a nova comunidade a 
considerar-se filha do povo de Israel do 
qual Cristo nasceu. 

A morte de Jesus acontece – segun-
do nos refere João – de forma doce e 
serena. Nenhum grito, nenhum terramoto, 
nenhum escurecimento do Sol. Do alto da 
cruz, Ele é o rei que, entronizado, controla 
soberanamente o próprio destino. 

Realizou a missão que o Pai Lhe tinha 
confiado: caiu o véu que impedia o 
homem de ver o rosto de Deus. Agora, 
contemplando Jesus na cruz, pobre, 
débil, privado de tudo, sabemos final-
mente quem é Deus: não o dominador 
diante do qual nos devemos prostrar, não 
o legislador que pretende submissão às 
suas ordens, mas o amigo que não 
conserva nada para Si e Se dá totalmente 
ao homem. 
      Falta ainda um pedaço, uma última 
tessela para completar o mosaico. Para 

cumprir a Escritura, Jesus diz: «Tenho 
sede. Apenas João menciona esta 
palavra pronunciada por Jesus e a 
considera importante, visto que sublinha a 
referência ao cumprimento da Escritura. A 
que texto bíblico faz referência? Não 
pode ser senão o Salmo 42, 3: «Tenho 
sede de Deus, do Deus da vida». Com 
esta expressão o salmista declara o seu 
ardente desejo de encontrar o Senhor. 
      João faz uma leitura simbólica da 
sede real de Jesus, esvaído em sangue e 
moribundo. A sede a que alude, é o 
desejo ardente de Jesus, de efundir sobre 
a humanidade a água viva de que tinha 
falado à samaritana. Também lá e apenas 
lá – note-se bem – tinha tido sede e tinha 
pedido de beber. 

O seu desejo está para se realizar. 
Depois de ter recebido o vinagre, de facto, 
diz: «Tudo está cumprido!» Inclinando a 
cabeça, dá o Espírito. Aqui está a água 
que mata a sede à humanidade, a água 
que está na origem da verdadeira vida, a 
água efundida sobre todos aqueles que 
se aproximam do crucifixo. 

Depois da morte de Jesus tudo está 
concluído. O Espírito foi doado. João, 
porém, quer aprofundar este tema. Quer, 
acima de tudo, explicitar a relação entre o 
Espírito e o dom da água viva, várias 
vezes prometida por Jesus. Na esplanada 
do templo, durante a festa das tendas, Ele 
pronunciou estas solenes palavras: «Se 
alguém tem sede venha ter comigo que 
Eu lhe darei de beber. Do coração 
daquele que acredita em Mim, hão-de 
nascer rios de água viva, como diz a 
Sagrada Escritura. Com estas palavras, 
Jesus queria dizer que todos os que 
acreditassem n'Ele haviam de receber o 
Espírito Santo. Na verdade, o Espírito 
Santo ainda não tinha sido enviado, 
porque Jesus ainda não tinha sido glorifi-
cado» (7, 37-39; 4, 14). 

João aproveita um fator fisiológico      
(o sangue e algo semelhante a água 
saídos do lado trespassado) para ajudar 
os discípulos a compreender que o 
Espírito é um dom de Jesus «glorificado» 
sobre a cruz. 

Faz referência a dois textos da 
Escritura. O primeiro – Ex 12, 46 – fala do 
cordeiro pascal ao qual não deve ser 
quebrado nenhum osso. 

Na mesma hora em que, na explana-
da do templo, os sacerdotes degolavam 
os cordeiros da Páscoa, evitando que-
brar-lhes algum osso, Jesus, verdadeiro 
cordeiro pascal, oferece o seu sangue, 
até à última gota, para libertar o homem 
da morte. 
      O segundo texto – Zc 12, 10 – é uma 
profecia misteriosa que fala de um 
homem justo e inocente que foi trespas-
sado.  O  Senhor,  porém, – diz o profeta 
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 Zacarias – logo mandou sobre o povo 
culpado um profundo sentimento de 
desgosto pelo mal cometido. Todos se 

arrependeram e olharam para Aquele que 
tinham trespassado.  Houve um pranto 
desesperado, semelhante ao dos pais 
que perdem o seu único filho, semelhante 
ao luto de quando morre um primogénito. 

Quem é este homem e porque foi 
morto? Zacarias, que tinha vivido duzen-
tos ou trezentos anos antes de Cristo, 
referia-se certamente a um facto dramá-
tico acontecido no seu tempo. Não sa-
bemos mais nada. O que é importante 
para nós é que o evangelista João 
reconheceu nesta misteriosa personagem 
a imagem de Jesus. A Cristo, justiçado e 
trespassado sobre a cruz, olham, de 
facto, como ao seu salvador, todos os 
homens. Quem toma o Crucificado como 
ponto de referência de todas as escolhas 
da sua vida obtém a salvação. 

A esta chaga do lado, o Ressuscitado 
fará referência três vezes (Jo 20, 20. 
25.27). Ela torna-se o sinal de reconhe-
cimento. 

A insistência de João em dizer que ele 
viu e dá testemunho, indica a importância 
que aos seus olhos assumiu este evento 
e o profundo significado teológico que a 
ele está ligado. 

A sepultura (19, 38-42) 

     O relato da deposição do corpo de 
Jesus no sepulcro corresponde substan-
cialmente ao dos Sinópticos. Há, porém, 
alguns detalhes que introduzem uma 
mensagem teológica específica. 

A José de Arimateia, João associa 
Nicodemos, «aquele que tinha ido ter com 
Ele de noite». Ele chega com uma medida 
de mirra e aloés de cerca de cem libras. 
Os dois pegam no corpo de Jesus e 
envolvem-no em ligaduras, juntamente 
com os óleos aromáticos. 

Os detalhes são surpreendentes. 
Antes de mais, ficamos admirados com a 
profusão de perfumes: trata-se nada mais 
nada menos do que... de 32,7 litros de 
essências preciosas, caríssimas. Uma 
quantidade enorme, excessiva. Para 
ungir um cadáver seria mais do que 
suficiente a milésima parte. 
      Depois, os aromas utilizados: não são 
os que se usam para embalsamar os 
mortos, mas os das festas de núpcias. 
Com eles eram perfumados os vestidos 
(Sl 45,9) e o tálamo dos esposos: «Perfu-
mei os lençóis com aromas de mirra, 
aloés e canela» – diz a mulher no livro dos 
Provérbios (Pr 7, 17). 

João não nos descreve uma sepultura 
(note-se que não refere nem mesmo a 
pedra para fechar o sepulcro), mas a 

preparação do leito sobre o qual está para 
ser colocado o esposo. 

No Antigo Testamento, os profetas 
utilizaram a imagem das núpcias para 
descrever o amor de Deus por Israel (a 
esposa tantas vezes infiel). Nos Evange-
lhos é Jesus o esposo. É Ele – o Filho de 
Deus – vindo do céu à procura da esposa 
que o abandonou. João fala de Jesus 
como do esposo, desde o início do seu 
evangelho (Jo 3, 29-30). 

O ímpeto irreprimível do seu amor 
pode ser descrito com as palavras do 
Cântico dos Cânticos: «O amor é tão forte 
como a morte, toda a água dos oceanos 
não o pode apagar, nem a água dos rios 
o pode extinguir (Ct 8, 6-7). Sobre a cruz, 
Jesus deu a prova máxima do seu amor 
pela esposa, como um dia tinha dito: 
«Ninguém ama tanto como aquele que dá 
a vida» (Jo 15, 13). 

Agora espera o abraço da esposa, a 
nova comunidade, representada pelos 
discípulos que se encontram ao pé da 
cruz. Esta comunidade realiza um gesto 
extremamente simbólico: derrama sobre 
as ligaduras – a veste que irá envolver o 
corpo do esposo – todos os perfumes de 
que dispõe. Demonstra assim ter enten-
dido quanto foi amada. 

A menção ao horto evoca as 
sepulturas dos reis de Judá (cf. 2Rs 21, 
18.26). Durante o processo, Jesus foi 
proclamado rei, foi coroado, revestido do 
manto de púrpura e entronizado sobre a 
cruz. Agora é sepultado não apenas como 
esposo, mas também como rei. 

 
 

Oração Universal 
 

I.  Pela santa Igreja 

Oremos, irmãos caríssimos, pela santa 
Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a 
paz, a confirme na unidade e a proteja em toda 
a terra, e a todos nós conceda uma vida calma 
e tranquila, para glória de Deus Pai todo-            
-poderoso. 

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo 
revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, 
protegei a obra da vossa misericórdia, para que a 
Igreja, dispersa por todo o mundo, persevere firme 
na fé para dar testemunho do vosso nome. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo. 

II. Pelo Papa 

Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa 
Francisco, para que Deus nosso Senhor, que 
o elevou ao episcopado, o conserve e defenda 
na sua Igreja para governar o povo santo de 
Deus. 

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com 
sabedoria, atendei favoravelmente as nossas 
súplicas e, por vossa bondade, protegei o Pastor 
que escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que o 

povo cristão, governado por Vós sob a direção do 
Sumo Pontífice, progrida sempre na fé. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo. 

III.  Por todos os ministros e pelos fiéis  

Oremos pelo nosso Bispo Manuel. e por 
todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos 
que exercem na Igreja algum ministério e por 
todo o povo de Deus. 

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e 
governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que 
Vos dirigimos por todos os membros da comunidade 
cristã, e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos 
Vos sirvam com fidelidade. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo. 

IV.  Pelos catecúmenos 

Oremos pelos (nossos) catecúmenos, 
para que Deus nosso Senhor os ilumine 
interiormente e lhes abra as portas da sua 
misericórdia, de modo que, recebendo o 
perdão de todos os seus pecados pela água 
regeneradora do Batismo, sejam incorporados 
em Jesus Cristo Nosso Senhor. 

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 
Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente 
novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a 
sabedoria dos (nossos) catecúmenos, de modo que, 
renascendo na fonte batismal, sejam contados entre 
os vossos filhos de adoção. Por Nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo. 

 V.  Pela unidade dos cristãos 

Oremos por todos os nossos irmãos que 
creem em Cristo, para que Deus nosso Senhor 
lhes dê a graça de viverem a verdade em suas 
obras e os reúna e guarde na unidade da sua 
Igreja. 

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos 
fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai 
propício para todo o povo de Cristo, para que vivam 
unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da 
caridade todos aqueles que foram consagrados pelo 
mesmo Batismo. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo. 

VI.  Pelos judeus 

Oremos pelo povo judeu, para que Deus 
nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos 
antigos Profetas, o faça progredir no amor do 
seu nome e na fidelidade à sua aliança. 

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

Deus eterno e omnipotente, que confiastes as 
vossas promessas a Abraão e à sua descendência, 
atendei com bondade as preces da vossa Igreja, 
para que o povo da primeira aliança alcance a 
plenitude da redenção. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo. 

VII. Pelos que não creem em Cristo 

Oremos pelos que não creem em Cristo, para 
que, iluminados pelo Espírito Santo, possam 
também eles encontrar o caminho da salvação. 

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não 
creem em Cristo que vivam de coração sincero na 
vossa presença, a fim de encontrar a verdade, e a 
nós, vossos filhos, concedei também a graça de 
entrar profundamente no mistério de Cristo e de o 
viver fielmente na união da fraterna caridade, para 



darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso 
amor. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

VIII. Pelos que não creem em Deus 

Oremos pelos que não creem em Deus, 
para que, pela retidão e sinceridade da sua 
vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro 
Deus. 

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

Deus eterno e omnipotente, que criastes os homens 
para que Vos procurem, de modo que só em Vós 
descanse o seu coração, concedei-lhes que, no 
meio das suas dificuldades, compreendendo os 
sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, 
todos se alegrem de Vos reconhecer como único 
Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo. 

IX. Pelos governantes 

Oremos pelos governantes de todas as 
nações, para que Deus nosso Senhor dirija a 
sua mente e o seu coração segundo a sua 
vontade, para buscarem sempre a verdadeira 
paz e a liberdade de todos os povos. 

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos estão os 
corações dos homens e os direitos dos povos, 
assisti os nossos governantes, para que, com o 
vosso auxílio, se fortaleça em toda a terra a 
prosperidade das nações, a segurança da paz e a 
liberdade religiosa. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo. 

X. Pelos atribulados 

Oremos, irmãos, a Deus Pai todo-                  
-poderoso, para que livre o mundo de todos os 
erros, afaste as doenças e a fome em toda a 
terra, abra as portas das prisões e liberte os 
oprimidos, proteja os que viajam e reconduza 
ao seu lar os emigrantes e os desterrados, dê 
saúde aos enfermos e a salvação aos 
moribundos. 

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e 
fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que 
Vos invocam nas tribulações, para que todos 
tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades 
o auxílio da vossa misericórdia. Por Nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo. 
 

 

Trespassado por 

causa das nossas 

culpas 
 

Nos últimos tempos parece surgir 
uma mentalidade desvirtuada que leva o 
homem a sentir-se isento de erros e no 
nível de “super-homem”. No entanto, o 
mesmo homem que se deixa enredar por 
uma mentalidade autossuficiente, é o 
mesmo que progressivamente vai sentido 
o desgaste da vida naquilo que era uma 
lógica assente na irreal ideologia do 
homem perfeito e eterno.  

Na verdade, a perfeição e a eterni-
dade não são dimensões inacessíveis, 
mas só são alcançáveis quando a 

contingência do homem se deixa 
mergulhar na imensidão de Deus. É 
precisamente nesta imensidão de Deus, a 
qual se manifesta no Seu amor e compai-
xão para connosco, que o homem pode 
descobrir como a sua contingência o faz 
viver no risco de se tornar insignificante.  

Pelo mistério da Encarnação, Deus 
assume a insignificância do homem e 
eleva a sua própria condição à condição 
do Verbo Incarnado. Assim sendo, a 
fragilidade da vida humana, as conse-
quências práticas da sua incredulidade, e 
a experiência do desgaste de quem vive a 
vida mergulhada na culpa e na trans-
gressão, é levada à mais elevada 
categoria, a de filho.  

Assumindo a nossa condição, Jesus 
opera no homem a redenção esperada. 
Ou seja, a destruição e as dívidas por nós 
contraídas são saldadas na obediência e 
no amor daquele que é trespassado e 
crucificado por nós. 

 
 

Desceu à mansão 

dos mortos 

O mundo dos homens é feito de 
verdadeiras periferias existenciais. Para 
além dos dramas humanos que são 
objetivamente conhecidos no âmbito 
social, os dramas da alma humana são 
ainda mais dramáticos e funestos. 
Vivemos num mundo que não se resume 
a problemas sociais, mas a problemas do 
foro mais íntimo, em que cada pessoa 
pode viver aprisionada a verdadeiros 
abismos existenciais e pessoais. Ao 
professarmos no Credo (Símbolo dos 
Apóstolos) que Jesus desceu à mansão 
dos mortos, recordamos o determinante 
momento em que, a morte de Jesus, não 
significou silêncio ou inoperância, mas o 
agir de Deus naquele mundo em que a 
vida se tinha tornado inexistente. Saber 
que o Senhor desceu aos infernos e que 
nada ficou sem a possibilidade da reden-
ção leva-nos a compreender como os 
infernos e os dramas de cada pessoa são 
também lugares de redenção. Neste Ano 
Santo da Misericórdia, o sentido da 
alegria jubilar é possível porque compre-
endida nesta lógica em que a Vida 
imperou na mansão dos mortos, em que 
a Luz iluminou as trevas dos infernos, e 
em que o homem encontrou a oportu-
nidade de permitir que Deus desça ao 
mais íntimo de si para que a Salvação 
aconteça em cada um de nós. 

 
 

Pensamento 
Responder à ofensa com ofensa,  

é lavar a lama com a lama. 
(Juan Luís Vives) 

Sabias que... 

Gólgota 

Todos os evangelhos coincidem em 
denominar como Gólgota (lugar da 
Caveira) o lugar onde foi crucificado 
Jesus. 

Este lugar encontrava-se fora das 
muralhas da cidade. Recebia esse nome 
porque era o lugar habitual das crucifi-
cações e porque, segundo a lenda 
judaica, ali foi enterrado Adão. 

Os romanos levantaram ali uma 
cidade denominada Aelia Capitolina. Mas 
os primeiros cristãos recordaram sempre 
este lugar. No ano 326, Helena, mãe do 
imperador, resgatou o lugar e mandou 
construir a basílica do Santo Sepulcro. 
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