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Judas, o Cireneu e Eu 

Nota Prévia (1) 

Conversão é voltar-se para Deus  
que está continuamente voltado para nós. 

                             (Pe. Léo, scj) 

Há algum tempo que já vinha 

pensando em escrever para melhor 

meditar sobre a Paixão, Morte e 

Ressurreição de Nosso Senhor Jesus 

Cristo – refere a autora. 

Em cada período quaresmal – tão 

propício à nossa conversão – cabe 

uma reflexão mais amadurecida sobre 

os vários momentos do martírio de 

Jesus, constituindo cada um deles um 

poderoso ensinamento para a nossa 

vida, qualquer que seja a situação em 

que nos encontremos.  

«Precisamos aprender a ouvir 

Deus». «Se não tivermos a felicidade 

de ouvir Deus, se não tivermos a 

habilidade de ouvir Deus, arriscamos 

em primeiro lugar a nossa vida e 

depois a vida de muita gente». É, pois, 

muito importante colocar ao dispor de 

todos – pobres e ricos, velhos e 

novos, crentes e não crentes – livros, 

filmes e outras fontes de informação e 

formação que nos ensinem a escutar o 

Senhor, ou melhor, a fazer silêncio 

interior para podermos discernir o que 

Deus, na sua infinita bondade, está a 

dizer ao nosso coração. 

Num tempo em que a Igreja vem 

apelando a uma nova evangelização – 

tão necessária! – urge colocar o dom 

da criatividade ao serviço do povo de 

Deus, para encontrar formas atuali-

zadas de veicular a Boa Nova de 

Cristo, Redentor de toda a 

humanidade. 

Os mistérios dolorosos do Santo 

Rosário (especialmente os que 

rezamos à sexta-feira) lembram-nos a 

Paixão do Senhor, a sua gloriosa Cruz 

e inspiram-nos atos de contrição, 

perdão e penitência. Mas a Quaresma 

é o tempo especialmente votado ao 

reconhecimento sincero das nossas 

faltas e, naturalmente, à reconciliação 

com Deus e com o próximo. Basta 

seguirmos atentamente, pela mão 

carinhosa de Maria, a trajetória de 

Jesus em direção ao Calvário para 

que, miraculosamente, o nosso 

coração comece a ser limpo e 

purificado de todo o ressentimento, 

rancor, desespero e mágoa! Rumo à 

Paz.  

É este o percurso que vamos 

partilhar com os Leitores nesta 

Quaresma e prolongar durante este 

Ano “A” litúrgico. 

          (Maria Teresa Maia Gonzalez) 

 

 

Cinzas 

A Festa da Páscoa é chamada, 

com razão, a Festa das festas. Foi a 

primeira a ser celebrada pelos cristãos 

e é a que dá sentido a todas as 

restantes, que ao longo do Ano 

Litúrgico se celebram. Inicialmente, os 

cristãos, preparavam-se para ela com 

três dias de oração e penitência. Pelo 

ano 350, percebendo que três dias 

eram muito poucos, aumentaram-nos 

para quarenta. Assim nasceu a 

Quaresma, que hoje iniciamos.  

Pretende-se que este tempo, seja 

tempo especial de conversão. Por 

isso, durante a imposição das cinzas 

sobre as nossas cabeças, ouviremos 

um convite, que deveremos ter 

presente na nossa vida: “Convertei-

vos e acreditai no Evangelho” ou 

“recorda-te que és pó e em pó te hás 

de tornar”.  

Vamos levar muito a sério estas 

palavras que pessoalmente nos serão 

dirigidas e com essa seriedade 

estaremos não só, a prepararmo-nos 

para a grande Festa da Páscoa neste 

mundo, mas também para a Páscoa 

eterna do Céu, para a qual todos 

fomos criados. 

 
 

Os dias de Penitência 

Em julho de 1984, portanto, há 36 

anos, mas ainda válido, a Conferência 

Episcopal, de acordo com o Código de 

Direito Canónico (can. 1253), 

estabeleceu as seguintes normas para 

o jejum e a abstinência nas Dioceses 

portuguesas: 

Os tempos penitenciais 

1 – Na pedagogia da Igreja, há 

tempos em que os cristãos são 

especialmente convidados à prática da 

penitência: a Quaresma e todas as 

sextas-feiras do ano. A penitência é 

uma expressão muito significativa da 

união dos cristãos ao mistério da Cruz 

de Cristo. Por isso, a Quaresma, 

enquanto primeiro tempo da 

celebração anual da Páscoa, e a sexta 
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-feira, enquanto dia da morte do 

Senhor, sugerem naturalmente a 

prática da penitência. 

Jejum e abstinência 

2 – O jejum é a forma de penitência 

que consiste na privação de alimentos. 

Na disciplina tradicional da Igreja, a 

concretização do jejum fazia-se 

limitando a alimentação diária a uma 

refeição, embora não se excluísse que 

se pudesse tomar alimentos ligeiros às 

horas das outras refeições. 

Ainda que convenha manter-se 

esta forma tradicional de jejuar, 

contudo os fiéis poderão cumprir o 

preceito do jejum privando-se de uma 

quantidade ou qualidade de alimentos 

ou bebidas que constituam verdadeira 

privação ou penitência. 

3 – A abstinência, por sua vez, 

consiste na escolha de uma 

alimentação simples e pobre. A sua 

concretização na disciplina tradicional 

da Igreja era a abstenção de carne. 

Será muito aconselhável manter esta 

forma de abstinência, particularmente 

nas sextas-feiras da Quaresma. Mas 

poderá ser substituída pela privação 

de outros alimentos e bebidas, 

sobretudo mais requintados e dispen-

diosos ou da especial preferência de 

cada um. 

Contudo, devido à evolução das 

condições sociais e do género de 

alimentação, aquela concretização 

pode não bastar para praticar a 

abstinência como ato penitencial.  

Lembra-se os fiéis de que o 

essencial do espírito de abstinência é 

o que atrás se diz, ou seja, a escolha 

de uma alimentação simples e pobre e 

a renúncia ao luxo e ao esbanjamento. 

Só assim a abstinência será privação 

e se revestirá de carácter penitencial. 

4 – O jejum e a abstinência são 

obrigatórios em Quarta-Feira de 

Cinzas e em Sexta-Feira Santa. 

5 – A abstinência é obrigatória, no 

decurso do ano, em todas as sextas-

feiras que não coincidam com algum 

dia enumerado entre as solenidades. 

Esta forma de penitência reveste-se, 

no entanto, de significado especial nas 

sextas-feiras da Quaresma. 

6 – O preceito da abstinência 

obriga os fiéis a partir dos 14 anos 

completos. 

O preceito do jejum obriga os fiéis 

que tenham feito 18 anos até terem 

completado os 59 anos. 

Aos que tiverem menos de 14 

anos, deverão os pastores de almas e 

os pais procurar atentamente formá-         

-los no verdadeiro sentido da 

penitência, sugerindo-lhes outros 

modos de a exprimirem. 

7 –  As presentes determinações 

sobre o jejum e a abstinência apenas 

se aplicam em condições normais de 

saúde, estando os doentes, por 

conseguinte, dispensados da sua 

observância. 

8 – Nas sextas-feiras poderão os 

fiéis cumprir o preceito penitencial 

quer fazendo penitência quer 

escolhendo formas de penitência 

reconhecidas pela tradição, tais como 

a oração e a esmola, ou mesmo optar 

por outras formas, de escolha pessoal, 

como, por exemplo, privar-se de 

fumar, de algum espetáculo, etc. 

9 – No que respeita à oração, 

poderão cumprir o preceito penitencial 

através da partilha de exercícios de 

oração mais prolongados e generosos, 

tais como: o exercício da Via-Sacra, a 

recitação do rosário, a recitação de 

Laudes e Vésperas da Liturgia das 

Horas, a participação na Santa 

Eucaristia, uma leitura prolongada da 

Sagrada Escritura. 

10 – No que respeita à esmola, 

poderão cumprir o preceito penitencial 

através da partilha de bens materiais. 

Essa partilha deve ser proporcional às 

posses de cada um e deve significar 

uma verdadeira renúncia a algo do 

que se tem ou a gastos dispensáveis 

ou supérfluos. 

11 – Os cristãos que escolherem 

como forma de cumprimento do 

preceito da penitência uma partici-

pação pecuniária, orientarão o seu 

contributo penitencial para uma 

finalidade determinada, a indicar pelo 

Bispo diocesano. 

12 – Os cristãos depositarão o seu 

contributo penitencial em lugar 

devidamente identificado em cada 

igreja ou capela, ou através da Cúria 

diocesana. Na Quaresma, todavia, em 

vez desta modalidade ou concomi-

tantemente com ela, o contributo 

poderá ser entregue no ofertório da 

Missa dominical, em dia para o efeito 

fixado. 

13 – É aconselhável que, no 

cumprimento do preceito penitencial, 

os cristãos não se limitem a uma só 

forma de penitência, mas antes as 

pratiquem todas, pois o jejum, a oração 

e a esmola completam-se mutuamen-

te, em ordem à caridade. 

Introdução 

     A quaresma é tempo de 

compromisso espiritual e também de 

renúncias, mas estas não são um 

exercício ascético que, ao fim dos 

quarenta dias, permite que nos 

contemplemos satisfeitos e digamos: 

como fui bom, soube renunciar a isto e 

aquilo. Os sacrifícios quaresmais não 

são um fim em si mesmos, são um 

meio para atingir um objetivo.  

A primeira e a segunda Leitura 

indicam-nos, com duas imagens 

complementares, este objetivo: o 

regresso ao caminho que leva ao 

Senhor – diz o profeta Joel; e a 

reconciliação com Deus – diz Paulo. 

No Evangelho, Jesus apresenta sob 

uma nova luz as três práticas 

religiosas características da religiosi-

dade judaica ( a  esmola, a oração, o 

jejum). Avisa para o perigo da 

hipocrisia, depois esclarece sobre o 

modo autêntico de as cumprir se se 

quer que estas recebam de Deus a 

«recompensa». 

 
 

Antífona de Entrada 

De todos Vos compadeceis, Senhor. 

E amais tudo quanto fizestes; 

Perdoais aos pecadores arrependidos, 

Porque sois o Senhor nosso Deus. 

 
 

Primeira Leitura 
(Joel 2, 12-18) 

 

MONIÇÃO:  

 
O Senhor aguarda a nossa sincera 

conversão, que verdadeiramente só existe 

no interior dos nossos corações. Façamos 

da vida uma constante oração e 

sacrifiquemo-nos uns pelos outros, porque 

“Ele é clemente e compassivo, paciente e 

misericordioso”. 
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LEITURA: 

 

 

Leitura da Profecia de Joel 
 

12Diz agora o Senhor: 

«Convertei-vos a Mim de todo o 

coração, com jejuns, lágrimas e 

lamentações. 13Rasgai o vosso 

coração e não os vossos 

vestidos. Convertei-vos ao 

Senhor, vosso Deus, porque Ele 

é clemente e compassivo, 

paciente e misericordioso, 

pronto a desistir dos castigos 

que promete. 14Quem sabe se 

Ele não vai reconsiderar e 

desistir deles, deixando atrás de 

Si uma bênção, para oferenda e 

libação ao Senhor, vosso 

Deus? 15Tocai a trombeta em 

Sião, ordenai um jejum, procla-

mai uma reunião sagrada.  
16Reuni o povo, convocai a 

assembleia, congregai os 

anciãos, reuni os jovens e as 

crianças. Saia o esposo do seu 

aposento e a esposa do seu 

tálamo. 17Entre o vestíbulo e o 

altar, chorem os sacerdotes, 

ministros do Senhor, dizendo: 

‘Perdoai, Senhor, perdoai ao 

vosso povo e não entregueis a 

vossa herança à ignomínia e ao 

escárnio das nações. Porque 

diriam entre os povos: Onde 

está o seu Deus?’». 18O Senhor 

encheu-Se de zelo pela sua terra 

e teve compaixão do seu povo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
Leitura relativamente fácil de ler, mas 

não tão fácil de comunicar (de 

transmitir). Exercitá-la e cuidar de 

algumas palavras mais difíceis de 

pronunciar, para que no dia tudo resulte 

bem. São elas: 

Convertei-vos / jejuns / lamentações / 

misericordioso / reconsiderar / libação / 

congregai / tálamo / vestíbulo / ignomínia 

/ escárnio / e outras. 

 

 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

Uma das calamidades mais 

temidas pelos povos antigos era a 

invasão dos gafanhotos. Empurrados 

pelos ventos escaldantes do deserto, 

chegavam em nuvens imensas e onde 

quer que pousassem destruíam todo o 

tipo de vegetação. 

No início do seu livro, o profeta 

Joel descreve de forma dramática as 

consequências deste flagelo: «Conver-

te as minhas vinhas em desolação, as 

minhas figueiras são feitas em 

pedaços; são roídas por dentro, 

descascadas, até que os ramos perdem 

a cor... Os campos estão 

devastados... Os lavradores estão 

desolados... as colheitas dos campos 

são uma miséria» (Jl 1, 7-11). 

Porquê esta desgraça? 

Precisamente. É aqui que tem 

início o trecho escolhido como 

primeira Leitura para nos introduzir no 

tempo quaresmal. 

O profeta entendeu: a terra de 

Israel foi invadida pelos gafanhotos 

porque o povo se afastou do seu 

Deus. O bem-estar, a prosperidade, a 

abundância, a riqueza, armaram uma 

cilada à sua fé. Moisés, antes de 

introduzir o povo na terra prometida, 

tinha-o avisado contra esta perigosa 

tentação: «Não aconteça que, depois 

de teres comido até ficares saciado, 

de teres construído casas e as teres 

habitado, de veres aumentados os 

teus gados e rebanhos, a tua prata e o 

teu ouro e tudo o que te pertence, não 

aconteça que, depois de tudo isso, o 

teu coração se envaideça e te 

esqueças do Senhor, teu Deus» (Dt 8, 

12-14). 

Não é castigo. É chamar 

atenção. 

      Pois é. Agora chega a desgraça, a 

desventura, o desaire. Porquê? 

Ora bem: não são castigos, não 

são retorsões de um Deus ressentido 

por ter sido abandonado e esquecido. 

São acontecimentos dolorosos que 

sucedem, mas não é Deus quem os 

manda. Todavia, podem-se tornar num 

momento de graça. Aliás, Joel, dá a 

sua interpretação, dizendo que estes 

acontecimentos são uma chamada de 

atenção para o verdadeiro sentido da 

vida. 

Acontecia que os bens materiais 

estavam a fazer com que os Israelitas 

perdessem a cabeça, não pensando 

em mais nada senão em estar bem, 

enriquecer, procurar o luxo, dar-se às 

farras.  A calamidade dos gafanhotos 

mostrou quanto são efémeros (são 

passageiros e caducos) os bens deste 

mundo, como podemos perdê-los de 

um momento para o outro. Na 

verdade, estes bens não são Deus, 

não podem ser idolatrados. Ai de nós, 

se eles constituem a única razão da 

nossa existência. Ai de nós. 

A experiência feita por Israel 

serve-nos de lição: enganados por 

falsas promessas de felicidade, 

também nós nos afastamos de Deus, 

convencidos de poder encontrar a 

alegria e a paz sem Ele. Mas depois 

acabamos por nos encontrar sós e 

desiludidos numa condição de morte. 

Como companheiros encontramos o 

choro, o lamento, a amargura do 

pecado. 

Então que fazer? 

No início desta Quaresma, o 

Senhor dirige-nos o doce e angustiado 

convite que, pela boca do seu profeta, 

dirigiu ao seu povo: «Mas ainda é 

tempo de voltarem para Mim com todo 

o vosso coração!». Voltai para os 

braços de um pai que está sempre 

pronto a acolher e a perdoar – inicia 

assim a nossa Leitura de hoje. 

A quem havemos de procurar? 

Entretanto, procura-se Aquele que 

nos ama incondicionalmente e a quem 

desejamos amar. 

      Nunca vi um criminoso dirigir-se, 

alegre e sorridente, para o tribunal 

onde o juiz não poderá senão 

pronunciar uma sentença de 

condenação. Nem um empregado 

desonesto, pois não tem vontade ne-

nhuma de encontrar o seu patrão a 

quem deverá dar contas do seu 

trabalho. 

Ora, da mesma forma, se 

imaginamos Deus como um juiz 

vingativo que, pelo menos no outro 

mundo, fará pagar aos pecadores 

todos os seus desvarios, somos 

levados a fugir, não a aproximarmo-     

-nos d'Ele. 

A Quaresma, é o tempo do 

«regresso» à casa do Pai. Por este 

motivo, a primeira coisa a fazer, a 

mais urgente e indispensável, é 

corrigir a imagem que nós mesmos 

fizemos de Deus. O Deus da Bíblia 

não é aquele que se vinga com 

castigos, mas o que recupera, sara as 

feridas que o homem, pecando, 

provocou a si mesmo. Desta forma no-    
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-lo apresenta hoje o profeta Joel: «Ele 

é generoso e cheio de compaixão, 

paciente e cheio de bondade, pronto a 

renunciar às suas ameaças». 

Temos uma enorme necessidade 

de assimilar a imagem de um Deus de 

quem nos sentimos sempre entendi-

dos e amados. Se nos obstinamos 

(teimamos) em acreditar no Deus 

«justo» segundo os critérios humanos, 

um Deus que ama apenas os bons, 

colocamo-nos, inevitavelmente, diante 

de dois caminhos perigosos: ou a 

hipocrisia ou o medo, isto é, iludimo-         

-nos de sermos justos (hipocrisia) e 

afastamo-nos para não sermos 

condenados (medo). 

Por isso, a Quaresma é, antes de 

mais, tempo de conversão de uma fal-

sa imagem de Deus que ao longo dos 

anos fomos criando na nossa cabeça. 

É uma escolha exigente.  

Observemos, por exemplo, este 

cenário: 

O jovem que recebeu um 

telefonema da sua namorada, quereria 

partir imediatamente, sabe que à sua 

espera está a pessoa amada que o 

cobrirá de carícias e de beijos, e, no 

entanto, não consegue decidir-se. 

Olha para o relógio e começa a pen-

sar: talvez seja já demasiado tarde, 

valerá a pena renunciar ao jantar que 

está combinado com os amigos? 

Estou cansado, gostava também de 

ver o jogo de futebol que vai dar na 

Tv... É, muitas vezes – como sabemos 

– a preguiça, a indolência, o medo das 

renúncias, acabam por levar a melhor 

sobre o amor. 

Não basta ter entendido que Deus 

nos ama, que nos espera, que nos 

dará todos os bens, que não nos vai 

censurar nem castigar pelos nossos 

erros, mas é necessário ter a coragem 

de tomar a decisão de empreender o 

caminho. É necessário calcular que se 

encontrarão dificuldades, que haverá 

sacrifícios, cortes dolorosos, escolhas 

radicais a fazer. Por este motivo, a 

Quaresma é também tempo de 

austeridade, de treino à renúncia, à 

privação, ao desapego de tudo aquilo 

que torna pesados os nossos passos. 

Mas não nos iludamos e não 

iludamos ninguém: a aproximação a 

Deus será acompanhada – como diz 

Joel na Leitura de hoje – da 

«dilaceração do coração», de «jejuns, 

prantos e lamentos». Mas, no caminho 

da conversão, não estamos sós. Ao 

nosso lado estão muitos irmãos que 

percorrem a mesma estrada, que nos 

encorajam com a sua palavra e o seu 

exemplo, que se unem a nós em 

«assembleia solene e, com os 

«sacerdotes que servem o Senhor», 

pedem connosco a Deus: «Senhor, 

tem piedade deste povo que Te 

pertence» 

Depois, a resposta de Deus. 

A Leitura não nos diz a resposta 

do Senhor às orações do seu povo, 

mas a profecia de Joel continua: «Ó 

terra, não tenhas mais medo! Alegra-        

-te e rejubila porque é o Senhor que 

faz grandes maravilhas. As eiras vão 

encher-se de trigo e os lagares 

extravasar de vinho e azeite. Vou 

compensar-vos dos anos em que as 

colheitas foram devoradas pelos 

gafanhotos, saltões, lagartas e outros 

insetos. Vocês vão comer até ficarem 

saciados e hão de louvar o Senhor, 

vosso Deus, que fez maravilhas a 

vosso favor» (Jl 2, 21.24-26). 

É verdade que o pecado destruiu a 

nossa vida, deixou-nos secos e 

esqueléticos como as árvores do 

campo devoradas pelos gafanhotos. 

Mas não será o pecado a dizer a 

última palavra, será sempre o amor 

misericordioso de Deus. Ele transfor-

mará o nosso deserto num jardim. 

Por isso, a Quaresma é tempo de 

esperança, de confiança, de alegre es-

pera: não obstante as nossas recusas, 

as nossas fraquezas, as nossas 

indecisões, Deus guiará certamente os 

nossos passos até ao encontro com 

Ele. 

 
 

Salmo Responsorial 

Sl 50 (51), 3-4.5-6a.12-13.14.17  

 

MONIÇÃO: 
 

Com sincera humildade e convicção, 

digamos “Pecamos, Senhor, tende 

compaixão de nós”. 

 REFRÃO:  

PECÁMOS, SENHOR:  

TENDE COMPAIXÃO DE NÓS. 

 OU: 

TENDE COMPAIXÃO DE NÓS, 

SENHOR, 

PORQUE SOMOS PECADORES. 

  

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, 

pela vossa bondade, 

pela vossa grande misericórdia,  

     apagai os meus pecados.  

Lavai-me de toda a iniquidade 

e purificai-me de todas as faltas. 

 

Porque eu reconheço os meus 

pecados 

e tenho sempre diante de mim as 

minhas culpas. 

Pequei contra Vós, só contra Vós, 

e fiz o mal diante dos vossos olhos. 

  

Criai em mim, ó Deus, um coração 

puro 

e fazei nascer dentro de mim um 

espírito firme. 

Não queirais repelir-me da vossa 

presença 

e não retireis de mim o vosso espírito 

de santidade. 

 

Dai-me de novo a alegria da vossa 

salvação 

e sustentai-me com espírito generoso. 

Abri, Senhor, os meus lábios 

e a minha boca cantará o vosso 

louvor. 

 
 

Segunda Leitura 
(2 Cor 5, 20 – 6, 2) 

 

MONIÇÃO: 
 

Aceitemos o convite que São Paulo faz 

aos Coríntios e a cada um de nós: 

“Reconciliai-vos com Deus. Este é tempo 

favorável, este é o dia da salvação”. 

  

LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Segunda Epístola 

do apóstolo São Paulo aos 

Coríntios 
 

20Irmãos: Nós somos 

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, 

identificou-O Deus com o 

pecado por amor de nós, para 

que em Cristo nos tornássemos 

justiça de Deus. 6,1Como colabo-

radores de Deus, nós vos 

exortamos a que não recebais 

em vão a sua graça. 2Porque Ele  
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diz: «No tempo favorável, Eu te 

ouvi; no dia da salvação, vim em 

teu auxílio». Este é o tempo 

favorável, este é o dia da 

salvação. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
Tratando-se de um texto exortativo, 

deves, Leitor, comunicar à Assembleia, 

Povo de Deus, esta exortação de São 

Paulo.  

Exercita uma ou outra palavra de 

maior dificuldade e faz a separação na 

última frase, após as «aspas» no texto: 

Este é o tempo favorável...etc. 

 
COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

Na primeira Leitura, o convite à 

conversão – que é o tema central da 

Quaresma – é formulado com estas 

palavras: «Voltai ao Senhor com todo 

o coração» (Jl 2, 12). Para Joel há um 

caminho a percorrer em sentido 

inverso. Quem se meteu por caminhos 

maus deve voltar para trás, quem 

percorreu as estradas que levam aos 

templos dos ídolos deve abandoná-las 

e «voltar» para Deus. 

Aqui, na segunda Leitura, Paulo 

retoma o mesmo tema com uma outra 

imagem, a da «reconciliação». Tam-

bém a sua exortação é angustiada: 

«Deixai-vos reconciliar com Deus!»  

Para ele o pecado é um desacordo, 

um estado de inimizade, uma 

deformidade de pontos de vista e de 

intentos entre o homem e Deus. Esta 

hostilidade deve ser superada, é 

necessário restabelecer a harmonia. 

     Temos nesta Leitura, a 

reconciliação entre Paulo e os 

Coríntios. Quem sugeriu a Paulo esta 

imagem da reconciliação? 

Foi a dolorosa experiência que fez 

com os cristãos de Corinto. Tinha 

acontecido um facto dramático: alguns 

meses antes tinha sido gravemente 

ofendido por eles e tinha sido até 

expulso desta comunidade. Não se 

tinha tratado de uma incompreensão 

banal, de um litígio devido a motivos 

fúteis. Paulo tinha entendido que não 

era a ele que recusavam, mas à 

mensagem que anunciava. Por este 

motivo lembra aos Coríntios: «O 

encargo que eu tenho é exercido em 

nome de Cristo e é Deus que fala por 

meu intermédio». 

Ora não é possível reconciliar-se 

com Deus sem restabelecer o acordo 

com o seu apóstolo, sem aceitar a 

mensagem que ele anuncia. 

Nas palavras de Paulo encon-

tramos assim uma indicação preciosa 

para o nosso compromisso quaresmal: 

a reconciliação com Deus não se 

realiza mediante ritos purificadores e 

práticas ascéticas, mas através da 

adesão à palavra que é transmitida 

por um embaixador de Deus (Rm 

10,14.17). 

A Quaresma é um tempo 

privilegiado para ouvir a Palavra e 

para verificar se alguma vez também 

nós, como os Coríntios, não 

rejeitámos o enviado do Senhor, o 

apóstolo que nos anunciava a sua 

Palavra. 

É urgente esta reconciliação. «O 

que é importante é morrer na graça de 

Deus» – é a frase que sintetiza uma 

certa espiritualidade do passado. É 

como dizer: para enfiar um pé no 

Paraíso (sem dúvida depois de ter 

passado uns bons anos no Purgatório) 

é necessário pôr tudo em ordem pelo 

menos um momento antes de exalar o 

último suspiro. 

Seria melhor dizer: é urgente 

«viver» no amor de Deus. Cada 

momento passado longe d'Ele é 

desperdiçado e ninguém jamais nos 

poderá voltar a dá-lo. 

É por este motivo que Paulo – 

parafraseando um texto do profeta 

Isaías (Is 49, 8) – lembra, na última 

parte da Leitura, a urgência da 

conversão: «É agora o tempo em que 

Deus concede a sua ajuda e o dia em 

que se pode alcançar a salvação». 

A Quaresma é uma oportunidade 

que nos é oferecida para rever hoje, 

sem dilações (adiamento), a nossa 

relação com Deus. 

Não desperdicemos o tempo que 

nos é oferecido. 

 
 

 

Este é o tempo favorável, 
este é o dia da salvação. 

 

                                       (2 Cor, 2)  
 

 

Aclamação ao Evangelho 

(cf. Sl 94, 8ab) 

  

MONIÇÃO: 

 

Escutemos os apelos do Senhor. 

Façamos todas as nossas obras com reta 

intenção. Todas realizadas para maior 

honra e glória de Deus. 

 

REFRÃO: 

 

Louvor e glória a Vós,  

Jesus Cristo, Senhor.  

 

Nem só de pão vive o homem, 

mas de toda a palavra que sai da   

boca de Deus. 

 
 

E v a n g e l h o 
(Mt 6, 1-6, 16-18 ) 

 

 

EVANGELHO: 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor 

Jesus Cristo segundo São Mateus 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos 

seus discípulos: 1«Tende cuidado 

em não praticar as vossas boas 

obras diante dos homens, para 

serdes vistos por eles. Aliás, não 

tereis nenhuma recompensa do 

vosso Pai que está nos Céus.  
2Assim, quando deres esmola, não 

toques a trombeta diante de ti, 

como fazem os hipócritas, nas 

sinagogas e nas ruas, para serem 

louvados pelos homens. Em 

verdade vos digo: já receberam a 

sua recompensa. 3Quando deres 

esmola, não saiba a tua mão 

esquerda o que faz a direita, 4para 

que a tua esmola fique em segredo; 

e teu Pai, que vê o que está oculto, 

te dará a recompensa. 5Quando 

rezardes, não sejais como os 

hipócritas, porque eles gostam de 

orar de pé, nas sinagogas e nas 

esquinas das ruas, para serem 

vistos pelos homens. Em verdade 

vos digo: já receberam a sua 

recompensa. 6Tu, porém, quando 

rezares, entra no teu quarto, fecha a 

porta e ora a teu Pai em segredo; e 

teu Pai, que vê o que está oculto, te 

dará a recompensa. 16Quando jeju-

ardes, não tomeis um ar sombrio, 

como os hipócritas, que desfiguram 

o rosto, para mostrarem aos 

homens que jejuam. Em verdade 

vos digo: já receberam a sua 

recompensa. 17Tu, porém, quando 

jejuares, perfuma a cabeça e lava o 

rosto, 18para que os homens não  
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percebam que jejuas, mas apenas o 

teu Pai, que está presente em 

segredo; e teu Pai, que vê o que 

está oculto, te dará a recompensa». 

Palavra da Salvação. 

 

 

 
COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
São sete as vezes em que, neste 

trecho, é retomado, como um refrão, o 

tema da «recompensa». Não é uma 

novidade, encontra-se com frequência 

quer no Antigo Testamento quer nas 

palavras dos rabinos no tempo de 

Jesus. 

A ideia da «recompensa» era um 

dos fundamentos da religiosidade 

farisaica: o homem piedoso – dizia-se 

– com a observância dos manda-

mentos e dos preceitos, acumula 

«méritos» diante Deus e será 

premiado com bênçãos e bem-estar; o 

ímpio, pelo contrário, «endivida-se» e 

– nesta vida ou na outra – deverá 

descontar as suas culpas passando 

por desventuras e castigos. 

      Rabbi Akiba – um famoso mestre 

nascido no tempo dos apóstolos, dizia: 

«Quando eu vejo que o vinho do meu 

patrão não azeda, que o seu linho não 

é corroído, o seu óleo não apodrece, o 

seu mel não ganha ranço, eu 

entristeço-me porque ele está a 

receber toda a recompensa das suas 

obras boas, neste mundo. Mas 

quando o vejo na dor, alegro-me 

porque está a poupar bens que lhe 

serão entregues no mundo futuro».  

Será neste sentido que Jesus fala 

em «recompensa»? Vamos ver que 

não. 

Também no Evangelho se fala 

várias vezes de «prémio» para os 

bons e de «castigo» para os maus: «O 

Filho do Homem há de vir na glória de 

seu Pai, com os seus anjos, e então 

há de recompensar cada um, segundo 

o seu procedimento» (Mt 16, 27). Fala-

-se de «juntar riquezas no céu, onde 

não há traça nem ferrugem para as 

destruir, nem ladrões para assaltar e 

roubar» (Mt 6, 20). 

À primeira vista esta ideia da 

«recompensa» agrada-nos: está em 

perfeita sintonia com o nosso modo de 

entender a «justiça». Todavia, se a 

considerarmos atentamente, levanta 

uma série de interrogações inquietan-

tes. Se o Mestre ensinou a doar a vida 

de forma gratuita e desinteressada, 

que sentido tem agir em função de um 

prémio? Pensar em acumular méritos 

é um cálculo egoísta. Pior ainda: a 

religião dos méritos reduz Deus a um 

contabilista. Porém, a única «recom-

pensa» que nos é dada, é esta: 

«sereis filhos do vosso Pai celeste!». 

Quando Jesus fala da 

«recompensa» não se refere a um 

lugar melhor no Paraíso, mas a uma 

maior capacidade de amar, à se-

melhança cada vez mais nítida com o 

Pai. O «prémio» é fazer parte, desde 

já, do «reino de Deus». 

Na condição de filhos de Deus, 

podemo-nos encontrar como recém-     

-nascidos (1 Pd 2, 1) ou como quem já 

percorreu um longo caminho em 

direção à meta inatingível que é a 

perfeição do Pai que está nos céus 

(Mt 5, 48). Para progredir nesta 

maturação, Jesus lembra três práticas 

ascéticas cuja atuação é recomen-

dada sobretudo durante a Quaresma: 

a esmola, a oração e o jejum. 

A “esmola”: 

Onde quer que se reze, lá – 

sabemo-lo – reúnem-se os pobres. 

Qualquer que seja a religião a que 

pertencem, percebem que quem se 

aproxima de Deus não pode senão 

assimilar os seus sentimentos em 

relação a quem está em necessidade. 

Em todas as localidades de Israel 

existiam, no tempo de Jesus, pessoas 

encarregadas de recolher e distribuir a 

ajuda aos pobres, aos órfãos e às 

viúvas. 

A instituição caritativa tinha méritos 

inegáveis, mas, para muitos, era 

também uma ocasião de exibicio-

nismo. Havia o costume, durante a 

solene celebração litúrgica do sábado, 

de elogiar publicamente aquele que 

tinha feito uma oferta generosa: era 

convidado a levantar-se no meio da 

sinagoga, era indicado a todos como 

exemplo, era acompanhado ao lugar 

de honra, era levado a sentar-se ao 

lado dos rabinos. 

Jesus assistiu muitas vezes a esta 

cena e teve a impressão de assistir a 

um teatro – de facto chama 

«hipócritas» (atores) àqueles que se 

prestam a estes espetáculos. Não 

experimentou nem inveja, nem raiva 

em relação a estas pessoas, apenas 

muita pena. Pena porque, num 

momento de vanglória, desperdiçavam 

uma preciosa oportunidade de 

crescimento espiritual. 

Aos seus discípulos Jesus ordena 

severamente que não se deixem 

envolver neste tipo de «comédias». A 

esmola deve ser dada «em segredo»,  

evitando até mesmo a autocondes-

cendência pela boa ação cumprida: 

«Procura que a tua mão esquerda 

nem saiba que faz a direita». 

Mais do que de esmola, nós hoje 

falamos de «solidariedade», de 

partilha, de atenção às necessidades 

dos outros. O termo «esmola» parece 

um pouco arcaico (ultrapassado), 

porém, seria melhor não o mudar 

porque deriva de uma palavra grega 

muito significativa. Quer dizer: «Intervir 

a favor de quem se encontra em 

necessidade porque nos sentimos 

emotivamente envolvidos no seu 

problema». A «esmola moderna» 

começa assim com a atenção ao que 

acontece à nossa volta e traduz-se no 

esforço em socorrer quem nos pede 

ajuda. Consiste em encontrar um 

trabalho para quem está desempre-

gado, em alugar por baixo preço um 

apartamento a uma família que não 

encontra um alojamento, em dedicar 

uma hora do nosso tempo para ouvir o 

desafogo de uma pessoa só... Tudo 

isto feito «em segredo»: quem é 

ajudado não se deve aperceber que 

está a receber «uma esmola», sentir-      

-se-ia humilhado, teria a impressão de 

estar em dívida. Não é ele quem está 

em dívida para quem lhe estendeu a 

mão... mas Deus. 

A oração: 

Nesta quaresma devemos dedicar 

um pouco mais de tempo à oração – 

recomendarão hoje, do púlpito, muitos 

padres. Diante destas palavras todos 

irão inclinar a cabeça, mas continu-

arão a colocar-se muitas questões: 

porquê rezar? Como rezar? Basta 

rezar alguns «Pai Nosso» e algumas 

«Salvé Rainha» a mais? Mas Jesus 

disse para «não usarem muitas 

palavras, como fazem aqueles que 

pensam que é por muito falarem que 

Deus os ouvirá» (Mt 6, 7). Por qual 

motivo apresentar a Deus aquilo que 

Ele já conhece? «O vosso Pai sabe 

muito bem do que vocês precisam, 

antes de lho pedirem» (Mt 6, 8). Para 

quê solicitar a sua intervenção se Ele 

já deseja o bem do homem? Pode a 

nossa oração obrigá-l´O a modificar o 

seu projeto? 

A oração hoje está em crise, não 

pela má vontade dos fiéis, mas porque 

não é fácil entender o seu valor e o 

modo como deve ser feita. 
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No tempo de Jesus, como também 

hoje, havia duas formas de oração: 

uma pública e uma privada. A pública 

era feita no templo, nas sinagogas e 

nas praças. Sim, também nas praças, 

duas vezes por dia. Às nove da manhã 

e às três da tarde. Enquanto no templo 

era oferecido o sacrifício, cada judeu 

piedoso, onde quer que se encon-

trasse, voltava-se para Jerusalém e 

unia-se espiritualmente ao rito que lá 

se realizava. 

Jesus não condena esta oração – 

que Ele certamente praticou – mas 

avisa do perigo de «perder a 

recompensa», de a estragar, de a 

tornar ineficaz, com a ostentação 

(exibição vaidosa). 

Depois sublinha a outra forma de 

oração, aquela privada, feita no 

próprio quarto, com as portas 

fechadas, na intimidade com o Pai que 

«vê tudo o que se passa em segredo». 

Esta oração não é uma repetição 

monótona de fórmulas, nem sequer 

uma lista de pedidos. É um diálogo 

com Deus não para tentar convencê-

l'O a fazer a nossa vontade e a apoiar 

os nossos sonhos e os nossos 

projetos, mas para chegar a entender 

e a aceitar o seu projeto, para lhe 

pedir que nos dê a força para de-

sempenhar o papel que nos foi 

atribuído na construção do seu Reino. 

Esta oração é, antes de mais, 

escuta, é abertura do coração para 

nos dispor a acolher os sonhos de 

Deus sobre nós, para nos ajudar a não 

desiludir as suas expectativas. Requer 

tempos longos, necessita de ambien-

tes que favoreçam a concentração e o 

recolhimento. 

Jesus sabia rezar e sabia também 

escolher os locais apropriados: 

«Levantou-se muito antes de nascer o 

dia, saiu de casa e foi para um lugar 

isolado, onde ficou em oração» (Mc 1, 

35); «Depois de se despedir do povo, 

subiu a um monte para orar» (Mc 6, 

46); «Jesus procurava lugares 

isolados, onde ficava em oração» (Lc 

5, 16); «Jesus subiu a um monte para 

orar e passou lá a noite em oração» 

(Lc 6, 12)... 

Esta oração obtém sempre a «sua 

recompensa»: aprofunda a união com 

os pensamentos e com a vontade do 

Pai. 

O Jejum 

Por fim, o “jejum”. 

      O jejum é uma prática que se 

encontra em todas as religiões. É 

expressão de luto e de dor e é muitas 

vezes acompanhado por outras 

práticas como o cobrir-se de pó e 

cinzas, renunciar ao cuidado do corpo, 

dormir no chão. 

No tempo de Jesus considerava-se 

que fosse uma prática muito meritória 

(apreciada): servia como reparação 

dos pecados, movia à piedade o 

Senhor, afastava os seus castigos e 

calamidades. Tinha assumido uma 

importância tão grande que, no 

império romano, tinha-se tornado 

proverbial a expressão: «Jejuar como 

um Judeu». Os mais piedosos 

chegavam a abster-se completamente  

de alimento, do nascer ao pôr-do-sol, 

dois dias por semana, à segunda e à 

quinta-feira (Lc 18, 12) e cada mestre 

dava disposições precisas aos seus 

discípulos sobre este ponto. 

Com esta situação é para admirar 

que no Novo Testamento seja dado 

tão pouco relevo ao jejum. Paulo não 

fala nele nem sequer uma vez nas 

suas cartas e Jesus menciona-o 

apenas em duas ocasiões: uma para 

justificar os seus discípulos que não 

jejuam (Mt 9, 14), a outra – a que 

encontramos no evangelho de hoje – 

para indicar as disposições que 

caracterizam o verdadeiro jejum. São 

estas: 

A comunidade cristã está 

consciente de ter o Esposo consigo 

«todos os dias, até ao fim do mundo» 

(Mt 28, 20), portanto, não jejua «como 

os hipócritas que desfiguram a cara». 

O seu jejum mudou completamente de 

significado: já não é expressão de luto 

e de dor, mas da alegria pela 

presença no mundo do reino de Deus. 

O discípulo de Cristo jejua 

«perfumando a cabeça e lavando-se». 

Não ostenta nenhum tipo de esforço, 

não quer que se note o seu sacrifício. 

Não finge estar contente, mas é 

realmente feliz porque pensa no alívio 

que dará a um pobre, com o alimento 

ao qual renuncia, fruto do seu jejum. 

O jejum pregado por Jesus afasta-

se assim daquele dos fariseus, e 

coloca-se na linha dos profetas. Basta 

de chamar jejum e dia agradável ao 

Senhor o «curvar a cabeça como um 

junco, vestir-se de luto e deitar-se 

sobre o pó», enquanto se oprimem os 

operários, se fomentam litígios e 

disputas, se golpeia com punhos 

iníquos (Is 58, 4-5). «O jejum que me 

agrada é este: libertar os que foram 

presos injustamente, livrá-los do jugo 

que transportam, dar a liberdade aos 

oprimidos, quebrar toda a espécie de 

opressão, repartir o teu pão com os 

esfomeados, dar abrigo aos pobres 

sem casa, vestir os que vires sem 

roupas» (Is 58, 6-7). Hoje acrescenta- 

ria: «dar emprego aos desempre-

gados»…etc. 

Este jejum obtém sempre a sua 

«recompensa»: coloca no Reino de 

Deus, constrói um mundo onde há 

partilha e afasta a arrogância, a 

ambição, a autossuficiência, o domínio 

sobre os outros. 

Vivamos, então, a Quaresma, 

respondendo aquilo que o Senhor 

pede a cada um de nós.  

 
 

Oração Universal 

 

 

1 – Por todos os fiéis da santa Igreja, 

  para que neste tempo favorável  

da Quaresma, 

  se reconciliem uns com os outros  

e com Deus, 

oremos ao Senhor. 

 

2 – Pelos homens que governam as  

           nações,  

      para que sirvam lealmente o bem 

comum, 

  e façam verdadeiros esforços de      

paz, 

  oremos ao Senhor. 

 

3 – Por todos os discípulos de Cristo, 

  para que se convertam e     

acreditem no Evangelho, 

e, em segredo, deem esmola,     

rezem e jejuem, 

  oremos ao Senhor. 

 

4 – Pelos doentes e por todos os que     

           sofrem, 

  pelos pobres, pelos pecadores e     

pelos famintos, 

  para que tenham quem os socorra     

e alivie, 

  oremos ao Senhor. 

 

5 – Pela nossa assembleia aqui     

           presente, 

  para que receba a graça de seguir      

       a Cristo, 

  no caminho da renovação pascal, 

  oremos ao Senhor. 

 

Criai em mim, ó Deus, um 

coração puro e fazei nascer 

dentro de mim um espírito firme. 

                                     (Sl 50 (51) 
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Antífona da Comunhão 
 
Aquele que medita dia e noite na lei do 

Senhor dará fruto a seu tempo. 

 
 

Pecámos, Senhor: 
tende compaixão de nós 

Pecámos, Senhor: tende compai-

xão de nós. Pedimos há momentos, 

no Salmo que cantámos. 

Sabendo que Deus nos ama com 

Amor infinito e, como nos afirmou São 

João Paulo II em Fátima, “jamais 

algum pecado do mundo poderá 

superar este Amor”, sabemos que 

temos acesso assegurado à Sua 

compaixão. Todavia, para que tal se 

verifique, é necessário que cada um 

tome, por sua vez, cada vez mais 

consciência, do Amor infinito que Ele é 

e da pouca correspondência dada por 

nós a esse Amor.  

De facto, como nos lembrou o 

Santo Papa Paulo VI, o grande 

pecado da humanidade atual é ter 

perdido a própria noção de pecado. 

Por isso, talvez nunca na história do 

mundo se tenha pecado tanto e tão 

descaradamente, com tanto à vonta-

de, como infelizmente nos tempos em 

que vivemos. Os filhos das trevas, 

mais prudentes que os filhos da luz, 

têm sabido lançar mão dos 

potentíssimos meios de comunicação 

social, para espalharem à vontade, 

caminhos de pecado, de degradação 

moral e mesmo erros teológicos, 

capazes de enganar tantos homens.  

Importa, pois, acordar e estar 

muito atento! 

 
 

Convertei-vos 

e acreditai no Evangelho 

O tempo que agora iniciamos é 

tempo particularmente favorável à 

conversão. Tal, só será real se nos 

voltarmos para o Senhor, que tanto 

nos ama, acreditando, com todo o 

coração, na Boa Nova do Evangelho.     

A Quaresma surge como um 

tempo de especial retiro para todos. 

Só no silêncio da nossa alma teremos 

oportunidade de saborear o Amor que 

Deus nos tem e refletir quão longe 

temos andado desse mesmo Amor. A 

esta conversão somos todos convida-

dos, como nos recorda a primeira 

Leitura da Missa de hoje.  

Recorrendo concretamente ao 

jejum, à oração e à esmola, deve-

remos reparar o Senhor dos muitos 

pecados que, cada um e todos os 

homens têm cometido. 

Pertencemos ao número daqueles 

que ainda estamos vivos no começo 

desta Quaresma, que é tempo de 

conversão. Para muitos será a última 

oportunidade que têm de acertar as 

suas contas com o Senhor, antes da 

partida deste mundo. Não desperdi-

cemos este tempo favorável, que, 

como disse, para muitos, será o 

último. 

Como membros da grande Família 

humana, peçamos pela conversão de 

todos aqueles que andam mais longe 

de Deus. Que todos, quanto antes, 

acordem para o que de mais 

importante temos a cumprir nesta vida 

terrena e tão passageira. 

 
 

Lembra-te ó homem 

que és pó 

Á maneira que os anos vão 

passando, devemos tomar cada vez 

mais consciência da nossa fragilidade. 

As cinzas sobre nós impostas neste 

dia, lembram-nos esse nada que 

somos. É olhando para esse pó em 

que o nosso corpo se tornará, que 

importa trabalhar com entusiasmo pelo 

que tem dimensões de eternidade. É 

este o grande convite que a 

Quaresma, mais uma vez nos lança. 

Vamos fazê-lo com grande determi-

nação desde hoje, primeiro dia da 

Quaresma de 2020.  

Importa traçarmos programas de 

vida, nos quais se concretizem mais 

penitências, mais oração e esmolas 

aos que mais precisam. Estas serão 

as riquezas que nos acompanharão 

para a eternidade. A estes meios, tão 

eficazes, recorreram os santos, que 

venceram as mesmas dificuldades 

com que nós nos debatemos. São 

também estes os caminhos que a 

Santa Igreja, nossa Mãe, com tanta 

insistência nos propõe de uma 

maneira especial nesta quadra 

litúrgica.  

Só assim nos prepararemos 

devidamente também para a grande 

Festa da Páscoa que se aproxima e 

para o encontro definitivo com Deus, 

nosso Pai, no reino dos Céus. 

 
 

 

Sabias que… 
 

Quaresma 
 

O número 40 significava para 

Israel um tempo de preparação para 

chegar a uma nova e melhor 

realidade. 

Assim, 40 dias, esteve a chover 

sobre a Arca de Noé, terminados os 

quais apareceu uma nova criação 

sobre a terra. O arco-íris anunciou 

este tempo novo. 

Igualmente, 40 anos caminhou 

Israel pelo deserto antes de entrar na 

Terra Prometida… 40 dias esteve 

Moisés a preparar-se para receber a 

Lei. E muitos mais exemplos bíblicos 

podem ser dados acerca do número 

40. 

Também os evangelistas, fazendo-    

-se eco deste simbolismo, colocam 

Jesus 40 dias no deserto da Judeia… 

É o seu tempo de preparação antes de 

iniciar a pregação do Reino. 

Então e os nossos 40 dias? 

– São o tempo de vida que nos é 

dado para nos prepararmos para 

vivermos uma nova realidade, que é a 

vida eterna. 

 
 

Tempo de Quaresma 

Começa hoje a Quaresma com a 

“Quarta-feira de Cinzas”. Esta 

expressão recorda um antigo ritual 

penitencial que consistia em despojar-  

-se de todo o luxo, vestir-se de saco 

de linhagem e pôr cinza na cabeça. 

Quer dizer: um tempo para a 

humanidade e para a austeridade.  

A leitura do Evangelho mostra-nos 

que isso das “cinzas” não se deve 

converter num sinal mágico, mas 

numa forma de agir concordante com 

o estilo devida proposto por Jesus de 

Nazaré. 

O Evangelho de hoje está 

construído sobre as três obras que o 

crente judaico praticava: esmola, 

jejum, oração. Em cada uma delas 

critica-se as atitudes hipócritas, e são 

propostas novas formas de compor-

tamento, para que estas práticas  
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religiosas sejam autênticas e ganhem 

novo sentido. 

Como cristãos preparamo-nos 

durante estes 40 dias para celebrar a 

Ressurreição do Senhor. Quaresma é 

tempo de mudança e de trans-

formação para a vida nova que 

recebemos de Jesus Ressuscitado. 

 
 

Rasgai o vosso coração e não 
os vossos vestidos.  

Convertei-vos ao Senhor,  
vosso Deus. (Joel, 2, 13 

 
 

Papa Francisco 

Papa coloca palácio no 

Vaticano ao serviço dos 

sem-abrigo 

Chamam-se os “sem-abrigo”. Sem 

abrigo de casa, de mesa, de saúde e 

de amor. O Papa Francisco sempre 

mostrou ter grande preocupação com 

estas pessoas que dormem debaixo 

das colunas de São Pedro e nos 

arredores, e manda entregar-lhes 

dinheiro, comida e mantas. 

O Papa mandou instalar três 

duches no interior das casas de 

banho, que existem por baixo das 

colunas da basílica de São Pedro, 

para que os sem-abrigo da região do 

Vaticano possam lavar-se e trocar de 

roupa. 

A notícia, publicada pelo jornal "La 

Stampa", explica que Francisco tomou 

esta decisão depois de o seu capelão, 

Konrad Krajewski, o ter informado que 

os sem-abrigo não tinham um lugar 

para fazer a sua higiene. 

Krajewski foi nomeado capelão a 3 

de agosto de 2013 e o Papa pediu-lhe 

expressamente que tivesse as 

mesmas ações de quando Francisco 

era arcebispo de Buenos Aires, ou 

seja, saísse pessoalmente para levar 

ajuda aos necessitados. 

Segundo aquele jornal italiano, 

Krajewski convidou um destes sem-     

-abrigo para comer num restaurante, 

depois de saber que era o seu 

aniversário, mas o homem recusou 

por ter vergonha de "cheirar mal". «Eu 

levei-o, de qualquer forma, para fazer 

uma refeição, num restaurante chinês, 

e ele explicou-me que em Roma 

sempre consegue algo para comer, 

mas que faltavam lugares para se 

lavar», disse o capelão ao jornal. 

Embora nos restaurantes da 

Cáritas haja duches, além de outros 

lugares onde poderiam lavar-se, o 

sem-abrigo explicou a Krajewski que 

"estão sempre cheios".  

Depois de ouvir isso, o Papa 

autorizou a construção de três 

chuveiros dentro das casas de banho 

normalmente utilizadas pelos 

peregrinos.  

O capelão polaco começou um 

projeto, financiado pelo Vaticano, para 

instalar duches e casas de banho em 

algumas paróquias romanas. 

Krajewski também está a contar 

com a colaboração de escolas de 

cabeleireiros da região para que, além 

dos duches, os sem-abrigo possam 

cortar o cabelo. 

O Papa sempre mostrou ter grande 

preocupação com estas pessoas que 

dormem debaixo das colunas de São 

Pedro e nos arredores e manda 

Krajewski entregar-lhes dinheiro, 

comida e mantas. 

Habitualmente, no dia do seu 

aniversário (17 de Dezembro), o Papa 

Francisco convida alguns destes sem-   

-abrigo para fazer uma refeição com 

ele na Casa de Santa Marta. 

 
 

Oração 

Senhor,  

ajuda-nos a reduzir a cinza, o orgulho 

que nos faz pensar que somos 

melhores e nos leva a desprezar os 

outros. 

Senhor,  

dá-nos forças suficientes para destruir 

as injustiças que nos dividem e 

apagam o brilho da igualdade. 

Senhor,  

fortalece as nossas mãos para reduzir 

a preguiça a cinza. 

Que nunca nos queixemos do nosso 

trabalho de cada dia.  

Que estejamos sempre dispostos a 

ajudar a quem precisa. 

Que façamos do nosso esforço diário 

a melhor forma de viver esta 

Quaresma que começa. 

 
 

Quaresma – Cinzas 

O tempo da Quaresma destina-se 

a preparar a celebração da Páscoa: a 

liturgia quaresmal prepara para a 

celebração do mistério pascal tanto os 

catecúmenos, através dos diversos 

graus de iniciação cristã, como os 

fiéis, por meio da recordação do 

Batismo e das práticas de penitência. 

(CR 27: EDREL 865). 

Para a Missa tomam-se os 

Lecionários: dominical (Ano A); ferial 

(Quaresma IV). 

Na liturgia da Eucaristia, omite-se 

sempre o Aleluia. 

Não é permitido, neste Tempo, 

ornamentar os altares com flores, e o 

toque dos instrumentos musicais só é 

permitido para sustentar o canto. 

Excetuam-se, contudo, o domingo 

Laetare (IV da Quaresma), as 

solenidades e as festas (Ceriomonial 

dos Bispos, 252) 

Neste Tempo da Quaresma, não 

se diz nem se canta o “Glória”. 

       (Diretório Litúrgico – 2020)  

 

 

Ramo da Videira 

~~   cântico   ~~ 
 

Sou um ramo da videira estou ligado 

em Jesus 

Dele eu recebo vida muito fruto em 

mim produz 

Da videira verdadeira, o pai é o 

lavrador 

Que limpa os ramos com carinho, 

Que produzem com amor 

Limpo pela tua palavra, limpo pelo teu 

grande amor 

Estou em ti, tu estás em mim só assim 

eu posso viver 

Tu és a videira Jesus, eu sou um dos 

ramos Senhor 

Para o teu louvor muitos frutos darei 

sim para o teu louvor 

Com amor Senhor muitos frutos darei, 

Sim para o teu louvor 

(Daniel Souza) 

 
 

 

«Convertei-vos a Mim de 
todo o coração». 

(Joel 2, 12) 
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O meu Pai é o agricultor 

 

O Antigo Testamento está cheio de 

alusões ao povo de Israel como “vinha 

eleita”, “vinha do Senhor”, “vinha 

destinada a produzir bons frutos”, não 

obstante as frequentes infidelidades. 

Jesus, porém, sem desprezar este 

sentido coletivo, parece insistir mais 

na dignidade e responsabilidade 

individuais de estar inserido n’Ele 

como o ramo na videira: só desta 

unidade vital pode circular uma seiva 

nova, cheia de vida e capacidades, 

aptar a dar “muitos frutos”. 

Porém, quem faz o trabalho e toma 

a iniciativa desta ação é o Pai. É Ele 

quem, como “agricultor” bom e zeloso, 

“corta o ramo que não dá fruto”, “limpa 

o que dá fruto, para que dê mais fruto 

ainda”, faz depender a sua glorificação 

da qualidade do fruto e da íntima 

condição de discípulos dos que estão 

unidos a Seu Filho, enfim, coloca-Se 

como protótipo do amor que deve unir 

todos os que estão inseridos na 

videira. 

O Pai que enviou o Seu Filho à 

Terra como Salvador e Redentor 

preocupa-Se com cada um de nós. 

Não é um Deus abstrato, longínquo, 

insensível, um «deus dos filósofos» 

que «nem aquece nem arrefece», 

como diz o nosso povo. Pelo contrário, 

é um Deus operante, sensível, fonte 

de vida e felicidade, misericordioso, 

preocupado com cada um e com 

todos. Um Deus tão próximo que nos 

comunica a Sua vida, tal como a 

videira transmite aos ramos a 

qualidade da sua seiva. Por isso, a 

«condição cristã» não é nada de difícil 

compreensão: é, ao fim e ao cabo, 

não colocar barreira para que Deus 

exerça em nós a Sua obra, é fazer 

com que as artérias e veias não se 

tornem esclerosadas e impeçam a 

passagem dessa seiva que, em 

linguagem de fé, chamamos graça e 

filiação divinas. 

Convido, por conseguinte, os 

agentes pastorais a terem como 

referência, neste ano pastoral de 

2019/2020, a Pessoa divina do Pai e a 

ajudar a todos a redescobrirem este 

Deus, fonte de beleza e de vida, 

Criador, origem e fim do Universo e 

instaurador de um específico «plano», 

isto é, uma moral, um comportamento. 

Para isso, podem ser úteis as 

parábolas do amigo impertinente (Lc 

11,5-8), do bom servidor (Lc 17,7-10), 

dos dez talentos (Mt 25,14-30) dos 

dois devedores (Lc 7,41-42), do filho 

pródigo (Lc 15,11-32), da dracma 

perdida (Lc 15,8-10), do fermento (Mt 

13,32 ss), da figueira estéril (Mc 

11,12-26), do filho obediente (Mt 

21,28-32), do grão que germina (Mc 

4,26-29), do pai de família (Mt 13,51 

ss), do rico e de Lázaro (Lc 16,19-31), 

do semeador (Mc 4,3-9), etc. 

Maio de 2019 
O vosso bispo e irmão, 

+ Manuel Linda 
 

 

Humor 

Cortesia 

Entre amigas: 

– Sabeis em que momentos um 

homem abre com muita cortesia e 

cuidado a porta do seu próprio 

automóvel, à sua própria mulher?  

– Quando é um marido amável…?  

– Não. É quando tem um 

automóvel novo, ou está casado de 

fresco! 

 
Bombons 

Perguntaram ao Joãozinho: 

– De que gostas mais: da avozinha 

ou de bombons. 

– Gosto mais da avozinha – diz 

Joãozinho sem hesitar. 

Todos ficaram extasiados com o 

bonito sentimento do pequeno, mas 

ele acrescentou: 

– Porque os bombons é ela quem 

mos dá! 

 
Reconhecimento 

Um indivíduo vai ao Instituto de 

Medicina Legal para reconhecer o 

corpo do amigo falecido. 

Quando lá chega, o funcionário 

pergunta: 

– O senhor conhece alguma 

caraterística marcante do seu amigo, 

para que ele possa ser reconhecido? 

– Claro que sim! Ele era gago e 

canhoto! 

 

Vida depois da morte 

O chefe para o empregado: 

– Acreditas na vida depois da 

morte? 

Empregado: 

– Claro que não! Não existem 

provas disso, respondeu ele. 

O Chefe: 

– Pois, mas agora existem. Depois 

de teres saído cedo ontem, para ires 

ao funeral do teu tio, ele veio aqui à 

tua procura!... 
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C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 

Não há 

Missa 

Vespertina 

Não há 

avisos 

1.ª Leitura 
Graça 

Coelho 

2.ª Leitura 
Pedro 

Miguel 

Oraç Univ. 
Rosa 

Matos 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Leitores  

a definir no dia 
2.ª Leitura 

Oração 
Universal 

 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 

Não há 

Missa 

Vespertina 

Não 

 há 

1.ª Leitura 
Carla 

Gabriela 

2.ª Leitura 
Sofia 

Santos 

Oração 
Universal 

Raquel 

Barros 
 

F I G U E I R Ó 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos - - - - - - 

1.ª Leitu. - - - - - - 

2.ª Leitu. - - - - - - 

Orç-Univ. - - - - - - 
 

TENDE COMPAIXÃO DE NÓS, 

SENHOR, PORQUE SOMOS 

PECADORES. 
(do Salmo) 
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