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Judas, o Cireneu e Eu 

(4) 

JUDAS  

O traidor tinha-lhes dado este sinal: 

«Aquele que eu beijar, é esse mesmo; 

prendei-o» 

                            (Mt 26, 48) 

 

III 

De longe olho teu gesto  

desprezível,  

teu gesto miserável  

que tanto repelimos;  
 

e tremo por saber  

que, mais do que possível,  

é provável:  

tanto o repetimos! 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 

 

CONFISSÕES 
 

Sacramento da Reconciliação 

ou Confissão 
 

O perdão e a reconciliação são 

sinais de amor! Quando ferimos ou 

somos feridos por alguém que 

amamos verdadeiramente, não nos 

sentimos impacientes, enquanto não 

nos reconciliarmos com ele? Não 

esperamos ansiosamente por ouvir 

dizer que nos perdoa e que o amor e a 

confiança continuam? Até podemos 

estar convencidos disso, mesmo sem 

nada dizer ou sem nada fazer, que o 

amor entre vós permanece, mas como 

são reconfortantes as palavras ou os 

gestos de cumplicidade ou de ternura 

que vão confirmar o perdão! 

Deus é Amor e como é de amor 

que se trata quando nos referimos ao 

perdão dos pecados, acontece o 

mesmo quando ferimos o Amor de 

Deus. É verdade que Deus nos perdoa 

sempre que desejamos o seu perdão; 

é verdade que Ele não tem 

necessidade de passar por um homem 

para nos perdoar… somos nós que 

temos necessidade dum gesto 

concreto, duma palavra pronunciada 

pelo ministro da Igreja que nos 

restaure na alegria e na confiança 

reencontrada. Este gesto, esta 

palavra, é o sacramento da 

reconciliação (ou da penitência, ou do 

perdão dos pecados, ou a confissão, 

segundo as palavras que se 

escolhem). 

O Tempo da Quaresma é também 

tempo de nos abeirarmos do 

sacramento da reconciliação que a 

Igreja coloca ao nosso dispor. 

Aproveitemos. 

  
 

 

Precisamos de falar 

sobre a morte. 

“Falta-nos a sabedoria 

de ver alguém morrer” 

Para a enfermeira Ana Ascensão, 

que todos os dias acompanha doentes 

em fase terminal, a dor mais difícil de 

atenuar nos doentes “é a espiritual”. 

Muitas vezes, é o ter de enfrentar a 

morte sem nunca ter pensado sobre 

isso, que causa mais sofrimento às 

famílias. “De uma forma geral, falta-

nos a sabedoria de ver alguém morrer 

de forma tranquila e calma e aprender 

daí”, diz a enfermeira paliativista, 

autora do livro “Cuidar a Morte” e do 

blog “Pali-ativo”.  

Também o psicólogo especialista 

em luto lembra a importância de 

conversar sobre a morte. 

 

Inês Rocha , Rodrigo Machado 
 

 

 

III Dom. da Quaresma 

A sede é um tormento que não se 

pode aguentar nem iludir por muito 

tempo. A desidratação causa um mal-

estar progressivo e pode conduzir à 

morte rapidamente. 

Por isso, este elemento da 

natureza é essencial ao organismo 

humano, de tal forma que 70% do 

nosso corpo é água que vai pondo em 

movimento saudável todo o organismo 

humano. 

Para todo o universo, pode dizer-

se que onde há água, aí podemos 

encontrar a vida; onde não a há, com 

certeza não há seres viventes. 

Jesus recorre à imagem da água 

para nos falar de um bem sobre-

natural importantíssimo: a graça 

santificante, a participação da vida 

divina na criatura racional. 

Ao ver este mundo em convulsão, 

sempre descontente e a reclamar, de  

tal modo que parece que nada o  
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pode contentar, podemos diagnos-

ticar que a crise que sofre é de sede, 

de falta desta vida divina. 

A Liturgia Quaresmal convida-nos 

neste III Domingo a meditar sobre a 

água sobrenatural, a vida da graça em 

nós. 

 
 

 

Introdução 

Há uma água que não tem preço. 

Durante muitos anos, os Hebreus, 

no Sinai, fizeram a experiência da 

sede e das miragens, escavaram 

poços e sonharam com uma terra 

onde a água descesse do céu sob a 

forma de chuva e orvalho, onde 

brotassem nascentes e abundassem 

as várzeas. 

Nómadas num deserto desolado, 

associaram as terras assoalhadas e 

áridas à morte e a água à vida, à 

beleza, às bênçãos de Deus; viram o 

Senhor como aquele que «convoca as 

águas do mar e a derrama sobre a 

face da terra» (Am 5, 8). 

Na Bíblia, a imagem da água 

aparece nos mais variados contextos. 

O enamorado contempla a amada: 

«És fonte e jardim, nascente de água 

viva que jorra desde o Líbano» (Ct 4, 

15); Deus garante aos deportados um 

futuro próspero e feliz com promessas 

ligadas à água: «As águas hão de 

jorrar no deserto e as torrentes na 

estepe. A terra queimada transformar-

se-á em lago, e as fontes brotarão da 

terra seca» (Is 35, 6-7; 41,18). Afastar-

se do Senhor significa fazer uma 

escolha de morte, equivale a ficar sem 

água: «Abandonou-me, a mim, 

nascente de águas vivas, e construiu 

cisternas para si, cisternas rotas, que 

não podem reter as águas» (Jr 2, 13). 

As palavras amarguradas do 

profeta que convida o seu povo à 

conversão – «todos vós que tendes 

sede, vinde beber desta água» (Is 55, 

1) – são o prelúdio das que Jesus 

pronunciará no pátio do templo: «Se 

alguém tem sede, venha a mim; e 

quem crê em mim que sacie a sua 

sede!» (Jo 7, 37). 

É Ele a nascente de água pura que 

sacia qualquer sede. 

– Sacia a nossa sede com a tua 

água, Senhor e não permitas que 

vamos a outros poços. 

Antífona de Entrada 

Os meus olhos estão voltados para 

o Senhor, porque Ele livra os meus 

pés da armadilha.  

Olhai para mim, Senhor, e tende 

compaixão porque estou só e 

desamparado. 

OU: 

Quando Eu manifestar em vós a 

minha santidade, hei de reunir-vos de 

todos os povos. 

 Derramarei sobre vós água pura e 

ficareis limpos de toda a iniquidade. 

Eu vos darei um espírito novo, diz o 

Senhor. 

Primeira Leitura 
(Ex 17, 3-7) 

 
MONIÇÃO: 

 

Em pleno deserto, na caminhada para 

a terra da Promissão, o Povo de Deus é 

provado pela sede e revolta-se contra 

Moisés, manifestando saudades da 

escravidão do Egipto. Ele pede ao Senhor 

a Sua ajuda e Deus manifesta o Seu poder, 

benignidade e paciência, fazendo brotar a 

água do rochedo. 

Só Deus pode saciar a sede de paz, de 

alegria e de graça que, por vezes, nos 

atormenta e só n’Ele devemos confiar. 

  

LEITURA: 

 

 

Leitura do Livro do Êxodo 
 
3Naqueles dias, o povo 

israelita, atormentado pela sede, 

começou a altercar com Moisés, 

dizendo: «Porque nos tiraste do 

Egipto? Para nos deixares 

morrer à sede, a nós, aos 

nossos filhos e aos nossos 

rebanhos?»  4Então Moisés 

clamou ao Senhor, dizendo: 

«Que hei de fazer a este povo? 

Pouco falta para me 

apedrejarem».  5O Senhor 

respondeu a Moisés: «Passa 

para a frente do povo e leva 

contigo alguns anciãos de 

Israel. Toma na mão a vara com 

que fustigaste o Rio e põe-te a 

caminho. 6Eu estarei diante de 

ti, sobre o rochedo, no monte 

Horeb. Baterás no rochedo e 

dele sairá água; então o povo 

poderá beber». Moisés assim 

fez à vista dos anciãos de 

Israel. 7E chamou àquele lugar 

Massa e Meriba, por causa da 

altercação dos filhos de Israel e 

por terem tentado o Senhor, ao 

dizerem: «O Senhor está ou não 

no meio de nós?» 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
Nesta Leitura ter em atenção as 

interrogações. Não são meras perguntas, 

mas acusações.  Saber fazê-las. O tom 

elevado da interrogação mantém-se em 

toda a frase, como se em cada palavra 

houvesse uma interrogação.  

Há algumas palavras difíceis que deves 

exercitar. São elas: israelita / atormentado / 

altercar / apedrejarem / anciãos / fustigaste 

/ Horeb (pronunciar levemente o “b” final) / 

Massa (pronunciar “mássá”) / Meriba 

(pronunciar “méribá”) / altercação / e 

outras. 

 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 

Após a saída do Egipto e a 

passagem do Mar Vermelho, o povo 

de Israel, guiado por Moisés, pôs-se a 

caminho pelo deserto para alcançar a 

Terra Prometida. De início, a viagem 

foi encarada com ímpeto e 

entusiasmo. Certos da proteção do 

seu Deus, os Israelitas manifestaram o 

seu reconhecimento, elevando um 

canto ao Senhor   que «é   verdadei-

ramente   grande: cavalo e cavaleiro 

lançou no mar» (Ex15, 1). 

No entanto, bem cedo começa-ram 

as dificuldades: o calor sufocante, o 

cansaço, as serpentes, a fome e, 

acima de tudo, a sede. Encontrar água 

no deserto não é fácil, é precisamente 

pela falta de água que se forma o 

deserto. Lá não há senão pedras e 

areia, uma ou outra acácia, arbustos 

dispersos, poucos fios de erva: «Este 

lugar é mau – hã de gritar os Israelitas 

a Moisés – não é lugar de 

sementeiras, nem de figueiras, nem de 

vinhas, nem de romãs, nem de água 

para beber» (Nm 20, 5). 

O povo pensa ter sido levado ali 

para morrer e começa a duvidar da 

fidelidade de Deus às suas promes-

sas; chega até a suspeitar que a 

libertação do Egipto possa ter sido 

uma armadilha, pensa que Deus não  
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o quer conduzir para a liberdade e a 

vida, mas para a morte. Discute com 

Ele e conclui: é necessário pô-lo à 

prova, lutar, tentá-lo, obrigá-lo de 

qualquer modo a manifestar a sua 

intenção. 

As últimas palavras da Leitura são 

a síntese da provocação do povo: «O 

Senhor está ou não no meio de nós?» 

(v. 7). O local onde este episódio 

aconteceu tomou o nome de Massa e 

Meriba, duas palavras que, em 

hebraico, significam: tentação e 

discussão. 

A este desafio Deus responde à 

sua maneira: não reage com castigos 

e ameaças, mas demonstra entender 

as fragilidades, as dificuldades, as 

dúvidas e perplexidades do seu povo. 

Sabe que há momentos nos quais é 

verdadeiramente difícil continuar a 

acreditar e a confiar nele. Tendo 

ouvido os protestos do povo, convida 

Moisés a pegar na vara com que 

fustigou o Nilo e ordena-lhe que faça 

brotar água da rocha. 

Por que motivo quis que este dom 

tomasse a aparência de um milagre? 

Poderia ter resolvido esta dificuldade 

de uma forma mais simples e normal: 

sugerindo a direção a seguir para 

atingir o oásis mais próximo, indicando 

o local onde escavar um poço; e assim 

o povo daria também o seu próprio 

contributo para a solução do pro-

blema. Escolheu a forma de um sinal 

prodigioso para mostrar aos israelitas 

que a água não resultava dos seus 

esforços, do seu empenho, da sua 

habilidade: era um dom de Deus, e era 

absolutamente gratuito. Estes 

limitaram-se a expor-lhe a sua 

condição de indigência e de pobreza. 

Os comentários rabínicos enri-

queceram depois esta história com 

elementos lendários. Um destes 

elementos interessa-nos de maneira 

particular: a partir daquele dia – diziam 

os rabis – a rocha nunca mais deixara 

de acompanhar o povo durante o seu 

peregrinar pelo deserto, subia os 

montes e descia os vales num perene 

jorrar de água. É relevante este 

detalhe porque Paulo identifica a ro-

cha com Cristo (1 Cor 10, 3-4): é Ele 

que continuamente mata a sede do 

povo de Deus em caminho. 

A experiência de Israel que sai do 

Egipto repete-se na vida de cada 

cristão. Cada conversão é um 

abandonar a «terra da escravidão» e 

assinala o início de um êxodo. Os 

primeiros momentos da nova vida 

podem até decorrer com bastante 

serenidade, sobretudo se animados 

pela boa vontade e pelo entusiasmo, e 

encorajados pelos irmãos na fé. 

Depois começam, inevitavelmente, os 

arrependimentos e as nostalgias e, por 

vezes, a experiência dececionante da 

vida da comunidade cristã. 

Surgem as dúvidas, as hesitações 

e a tentação de pôr em causa a 

escolha feita. Sente-se a necessidade 

de um sinal, pretende-       -se de Deus 

uma prova concreta da sua fidelidade. 

Não há que se admirar destes 

momentos difíceis; são o sinal de que 

se chegou, como Israel ... a Massa e 

Meriba. Também connosco o Senhor 

se demonstrará paciente. À nossa 

débil fé oferecerá um sinal: a água 

prodigiosa que brota de Cristo, o seu 

Espírito, a sua palavra e o seu pão. 

 
 

 

Salmo Responsorial 

Sl 94 (95), 1-2.6-7.8-9  
 

MONIÇÃO: 

 

Como aos israelitas em pleno deserto, 

o Senhor refrescou com águas abundantes 

miraculosamente saídas do rochedo, 

também a cada um de nós, na Igreja, nos 

dessedenta, em Cristo, com as águas da 

salvação. 

Devemos manifestar-Lhe a nossa 

gratidão conservando abertos os nossos 

corações à Sua voz. 

 

  
REFRÃO: 

 

SE HOJE OUVIRDES A VOZ DO 

SENHOR, 

NÃO FECHEIS OS VOSSOS CORAÇÕES. 

 

Vinde, exultemos de alegria no 

Senhor, 

aclamemos a Deus, nosso salvador. 

Vamos à sua presença e dêmos 

graças, 

ao som de cânticos aclamemos o 

Senhor. 

 

Vinde, prostremo-nos em terra, 

adoremos o Senhor que nos criou. 

Pois Ele é o nosso Deus 

e nós o seu povo, as ovelhas do seu 

rebanho. 

 

Quem dera ouvísseis hoje a sua voz: 

«Não endureçais os vossos corações, 

como em Meriba, como no dia de 

Massa no deserto, 

onde vossos pais Me tentaram e 

provocaram, 

apesar de terem visto as minhas 

obras. 

 
 

Segunda Leitura 
(Rom 5, 1-2.5-8) 

 
MONIÇÃO: 

 

São Paulo, na Carta aos féis de Roma 

repete e atualiza os ensinamentos do Livro 

do êxodo hoje proclamado. 

Em Jesus Cristo, rochedo de onde 

mana a água da graça, o Pai sacia a nossa 

sede de santidade e alegria. 

 

  

LEITURA: 

 

 

Leitura da Epístola do 

apóstolo São Paulo aos 

Romanos 

 

Irmãos: 1Tendo sido justifi-

cados pela fé, estamos em paz 

com Deus, por Nosso Senhor 

Jesus Cristo, 2pelo qual temos 

acesso, na fé, a esta graça em 

que permanecemos e nos 

gloriamos, apoiados na espe-

rança da glória de Deus.  5Ora, a 

esperança não engana, porque 

o amor de Deus foi derramado 

em nossos corações pelo 

Espírito Santo que nos foi 

dado. 6Cristo morreu por nós, 

quando éramos ainda pecado-

res. 7Dificilmente alguém morre 

por um justo; por um homem 

bom, talvez alguém tivesse a 

coragem de morrer.  8Deus 

prova assim o seu amor para 

connosco: Cristo morreu por 

nós, quando éramos ainda 

pecadores. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
Aqui, na segunda Leitura, ter atenção 

às frases longas, interrompidas por apostos 

e títulos.  Exemplifiquemos a primeira: 

“Irmãos” /// Tendo sido justifica- 
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dos pela fé // estamos em paz com Deus, 

por Nosso Senhor Jesus Cristo // pelo qual 

temos acesso, na fé / a esta graça em que 

permanecemos e nos gloriamos // apoiados 

na esperança da Glória de Deus ///. 

Exercitar algumas palavras: justificados 

– acesso – permanecemos – gloriamos – 

derramado – éramos – determinado – 

Dificilmente – e outras. 

 
COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 
No meio das dificuldades e 

incertezas da vida, podemos até 

pensar que Deus nos tenha 

abandonado e que a nossa esperança 

não tenha um fundamento sólido. Em 

que a podemos basear? Nas nossas 

boas obras? 

Se assim fosse, se as bênçãos de 

Deus dependessem dos nossos 

méritos, nunca poderíamos ter a 

certeza da nossa salvação, viveríamos 

constantemente ansiosos e 

preocupados, porque conscientes da 

nossa fraqueza e fragilidade. 

Sabemos que facilmente nos 

desviamos do caminho reto. 

Hoje, Paulo garante-nos: a 

esperança não está fundada nas 

nossas boas obras, mas no amor de 

Deus, amor que não é fraco, 

inconstante e inseguro como o nosso. 

Nós somos capazes apenas de amar 

as pessoas boas, os amigos, aquelas 

pessoas que nos fazem o bem; por 

estas pessoas podemos até, em casos 

excecionais, estar dispostos a dar a 

vida. Deus é diferente. Ele ama o 

homem mesmo que este seja seu 

inimigo, e deu prova disso: enquanto 

este recusava o seu amor, o 

desprezava, estava longe dele, Ele 

enviou o seu Filho (v. 7-8), e por isso – 

garante o Apóstolo – «a esperança 

não engana», não porque nós 

sejamos bons, mas porque Ele é bom 

(v. 1-2). 

 
 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 4, 42.15) 

  

  

MONIÇÃO: 

 

É cheio de beleza de salutares 

ensinamentos o diálogo entre Jesus Cristo 

e a samaritana. Aclamemos o Evangelho 

em que ele é proclamado para nós com um 

cântico de aclamação. 

 

REFRÃO: 

 

A SALVAÇÃO, A GLÓRIA E O PODER  

A JESUS CRISTO, NOSSO SENHOR. 

 

Senhor, Vós sois o Salvador do 

mundo: 

dai-nos a água viva, para não termos 

sede. 

 
 

Evangelho 
(Jo 4, 5-42) 

 

EVANGELHO – Forma longa 

 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São João 

 
5Naquele tempo, chegou Jesus a 

uma cidade da Samaria, chamada Sicar, 

junto da propriedade que Jacob tinha 

dado a seu filho José, 6onde estava a 

fonte de Jacob. Jesus, cansado da 

caminhada, sentou-Se à beira do poço. 

Era por volta do meio-dia. 7Veio uma 

mulher da Samaria para tirar água. 

Disse-lhe Jesus: «Dá-Me de beber». 8Os 

discípulos tinham ido à cidade comprar 

alimentos. 9Respon-deu-Lhe a samarita-

na: «Como é que Tu, sendo judeu, me 

pedes de beber, sendo eu samaritana?» 

De facto, os judeus não se dão com os 

samaritanos. 10Disse-lhe Jesus: «Se 

conhecesses o dom de Deus e quem é 

Aquele que te diz: ‘Dá-Me de beber’, tu é 

que Lhe pedirias e Ele te daria água 

viva». 11Respondeu-Lhe a mulher: 

«Senhor, Tu nem sequer tens um balde, 

e o poço é fundo: donde Te vem a água 

viva? 12Serás Tu maior do que o nosso 

pai Jacob, que nos deu este poço, do 

qual ele mesmo bebeu, com os seus 

filhos e os seus rebanhos?»  13Disse-

Lhe Jesus: «Todo aquele que bebe 

desta água voltará a ter sede. 14Mas 

aquele que beber da água que Eu lhe der 

nunca mais terá sede: a água que Eu lhe 

der tornar-se-á nele uma nascente que 

jorra para a vida eterna». 15«Senhor, – 

suplicou a mulher – dá-me dessa água, 

para que eu não sinta mais sede e não 

tenha de vir aqui buscá-la». 16Disse-lhe 

Jesus: «Vai chamar o teu marido e volta 

aqui».  17Respondeu-lhe a mulher: «Não 

tenho marido». Jesus replicou: 

«Disseste bem que não tens 

marido, 18pois tiveste cinco e aquele que 

tens agora não é teu marido. Neste 

ponto falaste verdade». 19Disse-lhe a 

mulher: «Senhor, vejo que és 

profeta. 20Os nossos antepassados 

adoraram neste monte, e vós dizeis que 

é em Jerusalém que se deve adorar».  
21Disse-lhe Jesus: «Mulher, podes 

acreditar em Mim: Vai chegar a hora em 

que nem neste monte nem em 

Jerusalém adorareis o Pai. 22Vós adorais 

o que não conheceis; nós adoramos o 

que conhecemos, porque a salvação 

vem dos judeus. 23Mas vai chegar a hora 

– e já chegou – em que os verdadeiros 

adoradores hão de adorar o Pai em 

espírito e verdade, pois são esses os 

adoradores que o Pai deseja. 24Deus é 

espírito e os seus adoradores devem 

adorá-l’O em espírito e verdade».  
25Disse-Lhe a mulher: «Eu sei que há de 

vir o Messias, isto é, Aquele que 

chamam Cristo. Quando vier, há de 

anunciar-nos todas as coisas».  
26Respondeu-lhe Jesus: «Sou Eu, que 

estou a falar contigo». 27Nisto, chegaram 

os discípulos e ficaram admirados por 

Ele estar a falar com aquela mulher, mas 

nenhum deles Lhe perguntou: «Que 

pretendes?» ou então: «Porque falas 

com ela?» 28A mulher deixou a bilha, 

correu à cidade e falou a todos:  
29«Vinde ver um homem que me disse 

tudo o que eu fiz. Não será Ele o 

Messias?» 30Eles saíram da cidade e 

vieram ter com Jesus. 31Entretanto, os 

discípulos insistiam com Ele, dizendo: 

«Mestre, come». 32Mas Ele respondeu-     

-lhes: «Eu tenho um alimento para 

comer que vós não conheceis». 33Os 

discípulos perguntavam uns aos outros: 

«Porventura alguém Lhe trouxe de 

comer?» 34Disse-lhes Jesus: «O meu 

alimento é fazer a vontade d’Aquele que 

Me enviou e realizar a sua obra. 35Não 

dizeis vós que dentro de quatro meses 

chegará o tempo da colheita? Pois bem, 

Eu digo-vos: Erguei os olhos e vede os 

campos, que já estão loiros para a 

ceifa. 36Já o ceifeiro recebe o salário e 

recolhe o fruto para a vida eterna e, 

deste modo, se alegra o semeador 

juntamente com o ceifeiro. 37Nisto se 

verifica o ditado: ‘Um é o que semeia e 

outro o que ceifa’. 38Eu mandei-vos 

ceifar o que não trabalhastes. Outros 

trabalharam e vós aproveitais-vos do 

seu trabalho».  39Muitos samaritanos 

daquela cidade acreditaram em Jesus, 

por causa da palavra da mulher, que 

testemunhava: «Ele disse-me tudo o que 

eu fiz». 40Por isso os samaritanos, 

quando vieram ao encontro de Jesus, 

pediram-Lhe que ficasse com eles. E 

ficou lá dois dias. 41Ao ouvi-l’O, muitos 

acreditaram  42e diziam à mulher: «Já 

não é por causa das tuas palavras que 

acreditamos. Nós próprios ouvimos e 

sabemos que Ele é realmente o Salvador 

do mundo». 

 

Palavra da Salvação. 

 

 

O Senhor disse-lhe: «Passa 

para a frente do povo e leva 
contigo alguns anciãos de 

Israel. 
(Ex 17, 5) 

 

 
Pág. 4 / 10  

N.º 614 – 15.03.2020 – III Dom. Quaresma  



 

Pág. 5 / 10 
 III Dom. Quaresma – 15.03.2020 – N.º 613  

 

 
COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
João nunca refere factos da vida 

de Jesus na sua materialidade pura, 

utiliza-os sempre para compor páginas 

de densa teologia: nunca é fácil 

determinar aquilo que realmente 

aconteceu. O caso da samaritana é 

exemplar: o simbolismo que acom-

panha todo o relato é tão evidente que 

houve até quem pusesse em dúvida a 

historicidade do aconteci-mento e 

pensasse que fosse uma composição 

literária do evangelista. Nós 

consideramos que tenha havido um 

encontro de Jesus com uma mulher da 

Samaria, mas que esse facto foi mais 

tarde redigido com a linguagem, as 

imagens e as referências bíblicas com 

que se quis transmitir uma mensagem 

teológica. 

No nosso comentário iremos ter 

presentes dois níveis – um histórico e 

o outro teológico – concentrando a 

nossa atenção no segundo. 

O poço de água 

Antigamente, o poço era o local 

onde se encontravam as pessoas. Lá 

se encontravam os pastores que iam 

dar de beber aos seus rebanhos, 

paravam os comerciantes com os 

seus produtos à espera de clientes, 

iam as mulheres buscar água (e 

eventualmente mexericar...), os 

enamorados à procura de uma 

companheira. A Bíblia relata muitos 

destes encontros junto ao poço 

(sugere-se a leitura dos seguintes: Gn 

24, 10-25; 26, 15-25; 29, 1-14; Ex 2, 

15-21); o que é narrado hoje tem 

como protagonistas Jesus e uma mu-

lher da Samaria.  

O poço de que se fala existe ainda 

hoje, fica na estrada que, partindo da 

Judeia, conduz à Galileia, tem mais de 

três mil anos, é muito profundo (32 

metros) e dá ainda água boa e fresca, 

como no tempo de Jesus. Era o local 

onde todos os viajantes paravam para 

retemperar as forças. 

Também Jesus, cansado da 

caminhada, se sentou na borda do 

poço. É meio-dia quando uma mulher 

vem buscar água, e Jesus pede-lhe 

que lhe dê de beber. 

A admiração da mulher é 

compreensível: pelo sotaque deu-se 

logo conta de que se tratava de um 

dos odiados galileus. Como ousa 

pedir-lhe de beber a ela, que é 

samaritana? Por que viola a norma 

severa que proíbe que se fale quando 

se está a sós com mulheres 

desconhecidas? Os rabis ensinavam 

que, até mesmo para pedir uma 

informação, as palavras deviam ser 

reduzidas ao mínimo. É célebre o 

episódio que aconteceu ao rabi José, 

o Galileu, que numa encruzilhada 

perguntou a uma mulher: «Qual é a 

estrada para Luz?» Tendo-o 

reconhecido, a mulher respondeu: 

«Falaste demais com uma mulher, 

deverias ter dito apenas: "Luz?"» 

Sendo esta a mentalidade, 

compreende-se também a admiração 

dos discípulos que, de regresso da 

aldeia onde tinham ido comprar 

alimentos, encontram Jesus que fala 

com uma samaritana. A atitude livre 

do Mestre é um motivo de reflexão, 

mesmo se marginal em relação ao 

tema do trecho de hoje. Jesus exige 

dos discípulos a pureza de coração e 

de intenções; chega a ser severo 

acerca deste tema: «Aquele que olhar 

para uma mulher, desejando-a, já 

cometeu adultério com ela no seu 

coração» (Mt 5, 28), mas comporta-      

-se de modo livre e recusa qualquer 

forma de discriminação. 

Depois desta introdução, vamos 

então à parte central do trecho, ao 

diálogo entre Jesus e a samaritana (v. 

7-26). 

Diálogo de e com Jesus 

É importante entender quem é esta 

mulher. O modo como o evangelista a 

apresenta deixa transparecer 

claramente a sua vontade de a 

transformar num símbolo. 

Tentemos identificá-la: não tem 

nome, não é dito de onde venha, o 

único elemento que a define é 

«samaritana», que equivale a herética, 

infiel a Deus. Quem será? Vinha ao 

poço e na Bíblia o poço – já o 

dissemos – é muitas vezes o local de 

encontro dos enamorados, que depois 

acabam por se casar. É curioso o 

facto de o evangelista, para deixar sós 

Jesus e a mulher, afastar de forma 

grosseira e verosímil (provável) todos 

os discípulos com a desculpa de 

«comprar alimentos» (v. 8). 

Os protagonistas 

Quem representam então os dois 

«enamorados» no poço? 

No Antigo Testamento refere-se 

muitas vezes o povo de Israel como a 

esposa à qual o Senhor se uniu com 

um afeto indefectível (não esqueça-

mos que Israel, em hebraico, é 

feminino). Estas núpcias não correram 

bem. Tinham começado por se 

enamorar no deserto onde Deus e 

Israel tinham vivido experiências 

inesquecíveis. O Senhor pensava com 

nostalgia nesses momentos: 

«Recordo-me da tua fidelidade no 

tempo da tua juventude, dos amores 

do tempo do teu noivado, quando me 

seguias no deserto» (Jr 2, 2). Depois 

tinham começado as infidelidades da 

esposa, as suas traições, as paixões 

pelos amantes, o lamento pelos 

deuses do Egipto, a adoração dos 

Baal dos Cananeus, os flirts com as 

divindades dos Assírios, dos 

Babilónios, dos Persas e, por fim, até 

mesmo dos Romanos, provocando o 

ciúme do seu esposo. Qual será a 

reação do Senhor? O repúdio, o 

divórcio, o castigo? 

Nada disso: «Como se pode 

repudiar a esposa da juventude? É o 

teu Deus quem o diz. Por um curto 

momento Eu te abandonei, mas, com 

grande amor, volto a unir-me contigo» 

(Is 54, 6-7). O Senhor vai escolher 

outra solução. Mesmo que tenha que 

se humilhar perante a esposa infiel, 

voltará a cortejá-la, porque o seu único 

objetivo é reconquistá-la: «É assim 

que a vou seduzir: ao deserto a 

conduzirei, para lhe falar ao coração... 

ela responderá como no tempo da sua 

juventude, como nos dias em que 

subiu da terra do Egipto» (Os 2, 16-

17). 

Então é evidente quem é a 

samaritana: é a esposa Israel, que 

carrega consigo toda a sua história de 

amores e adultérios; teve muitos 

«maridos» e o que tem atualmente 

não é o seu esposo. Jesus encontra-     

-a no poço e quer reconduzi-la ao seu 

primeiro e único verdadeiro amor, o 

Senhor. 

A luz deste simbolismo esponsal, 

até mesmo os pormenores apa-

rentemente marginais do relato 

adquirem um significado. Antes de 

mais, a estranha nota: Jesus tinha que 

passar pela Samaria; do ponto de 

vista geográfico não era obrigado a 

passar por ali, estava no Jordão (Jo 3, 

22) e teria sido mais simples subir ao 

longo do rio. Aquele «tinha» refere-se 

sem dúvida à necessidade irresistível 

do esposo – Deus – que não 

consegue não ir ter com a sua amada.  
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Estava cansado da caminhada. É a 

única vez no Evangelho que se refere 

o cansaço de Jesus, e não é 

certamente para nos dar indicações 

acerca da sua resistência física.   Este   

pormenor foi introduzido para evocar a 

longa viagem, a distância infinita que o 

Senhor teve que percorrer para 

encontrar a esposa que o tinha 

abandonado: do mais alto dos Céus 

veio à terra; impelido por uma paixão 

sem limites, infinita, desceu ao abismo 

mais profundo à procura da amada. 

Nenhuma distância, nenhuma 

dificuldade, nenhum esforço o 

desencorajou. O pensamento corre 

espontâneo para o hino da Carta aos 

Filipenses: «Ele, que é de condição 

divina... esvaziou-      -se a si mesmo, 

tomando a condição de servo... 

identificado como homem, rebaixou-se 

a si mesmo... até à morte de cruz» (Fl 

2, 6-8). 

A água que Jesus nos dá 

Chegamos assim ao tema central 

do diálogo entre Jesus e a samaritana. 

Os discípulos foram à procura do 

alimento material; a mulher veio 

buscar água ao poço. Mas Jesus 

oferece a todos um alimento e uma 

água que eles não conhecem (v. 

10.32). 

A sede da samaritana é o símbolo 

das necessidades mais íntimas que 

atormentam o coração da esposa-      -

Israel: a necessidade de paz, de amor, 

de serenidade, de esperança, de 

felicidade, de sinceridade, de 

coerência, de Deus. São estas as 

necessidades que qualquer pessoa 

experimenta. 

A água do poço indica as 

tentativas, as astucias que o homem 

leva a cabo para placar (calmar) esta 

sede que nenhuma "coisa" material 

consegue satisfazer. 

A água viva que Jesus promete é 

de outro género, é o espirito de Deus, 

é aquele amor que enche os corações. 

Quem se deixa guiar por este Espírito 

tem a paz e não precisa de mais nada. 

Crescimento espiritual 

 A mulher da Samaria, no inicio do 

diálogo, tinha em mente a água 

material, nem sequer suspeitava que 

pudesse existir outra. A pouco e pouco 

começou a perceber e a acolher a 

proposta de Jesus. A sua descoberta 

progressiva é sublinhada com cuidado 

pelo evangelista. No início, para ela, 

Jesus é um simples viajante judeu (v. 

9); depois torna-se um senhor (v. 11); 

em seguida um profeta (v. 19); depois 

é o messias (v. 25-26); por fim, com 

todo o povo proclama-o Salvador do 

mundo (v. 42). 

Através deste caminho espiritual 

da mulher da Samaria, João quer 

mostrar aos cristãos das suas 

comunidades o percurso que é 

proposto a cada discípulo. Antes de 

encontrar Cristo, o homem anda 

preocupado apenas com os aspetos 

materiais da vida. São realidades 

importantes, muitas vezes indispen-

sáveis, mas não são suficientes, não 

podem constituir o único objetivo da 

vida.  Apenas quem encontra Cristo, 

quem descobre que Ele é o «Salvador 

do mundo» e acolhe o dom da sua 

água, sente que toda a fome e toda a 

sede podem ficar saciadas. 

Conclusão 

A última parte do Evangelho (v. 28-

41) apresenta a conclusão do caminho 

espiritual da samaritana e de cada 

discípulo. O que faz esta mulher após 

ter encontrado Cristo? Abandona a 

bilha (já não lhe serve porque 

encontrou outra água!) e corre a 

anunciar a todos a sua descoberta e a 

sua felicidade. 

É o convite a sermos missio-

nários, Apóstolos, catequistas, a co-

municarmos a todas as pessoas a 

alegria e a paz que experimenta quem 

encontra o Senhor e bebe da sua 

água. 

 
 

Oração Universal 

 
 

1 – Pela Igreja, por esta Diocese do Porto e 

suas comunidades, 

      para que o Senhor lhes dê a água viva 

      e as torne fonte de graça e de perdão, 

      oremos, irmãos. 

 

2 – Pelos responsáveis e governantes 

deste mundo, 

      para que o Senhor lhes dê a água viva 

      e faça deles homens de paz e de 

justiça, 

      oremos, irmãos. 

 

3 – Pelos órfãos, as viúvas e todos os que 

sofrem, 

      para que o Senhor lhes dê a água viva, 

      os proteja, lhes dê alívio e os conforte, 

      oremos, irmãos 

4 – Pelos catecúmenos que caminham 

para a Páscoa 

para que o Senhor lhes dê a água        

viva 

e os ensine e perdoar e a repartir,          

oremos, irmãos. 

 

5 – Por todos nós aqui reunidos em 

assembleia, 

para que o Senhor nos dê a água viva 

e não deixe que fechemos os nossos   

corações, 

      oremos, irmãos. 

 

 
 

 

Antífona da Comunhão 

Quem beber da água que Eu lhe der,    
diz o Senhor,  

terá em seu coração a fonte da vida 
eterna. 

 
 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 19 – S. José, Esposo da 

Virgem Maria 
 

 

 

A água, 

 bem essencial 

 Uma dificuldade real. «Naqueles 

dias o povo israelita, atormentado pela 

sede começou a altercar com Moisés, 

dizendo “Porque nos tiraste do Egipto? 

Para nos deixares morrer à sede a 

nós, aos nossos filhos e aos nossos 

rebanhos?”» 

 Moisés, condutor do Povo de 

Deus desde a saída do Egipto até às 

portas da Terra da Promissão, 

enfrenta uma revolta desta multidão 

por causa da falta de água. 

São 600.000 pessoas descon-

tentes, além de que, nestas ocasiões, 

surgem os manipuladores das 

multidões, pois bem sabem que à 

medida que aumenta a emoção, 

diminui o raciocínio, de tal modo que 

as pessoas não pensam, mas deixam-

se conduzir cegamente, pela agitador. 

Temos problemas que nos 

parecem humanamente sem solução. 

O pecado toma conta das pessoas e 

anestesia-lhes a consciência. Cava-     

-se um fosse entre elas. Um grupo 

cada vez mais rico contrapõe-se a um 

outro cada vez mais pobre, criando 

uma situação explosiva.  
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Os homens não conseguem, sem 

Deus, criar o paraíso na terra que 

tinham prometido, um paraíso de 

conforto, de prazer, de harmonia 

perfeita. 

Foi o sonho do Marxismo, 

prometendo libertar o homem das três 

alienações: económica, política e 

religiosa; e resultou desta tentativa 

uma nação de escravos. 

Foi o sonho do Nazismo e de todos 

os outros regimes totalitários para os 

quais a pessoa humana não passava 

de uma peça da máquina do Estado. 

Foi e é o sonho do Materialismo 

prático da vida. As preocupações de 

muitas pessoas – também de muitos 

cristãos das nossas comunidades – é 

comer bem, experimentar todos os 

prazeres dos sentidos que a vida pode 

oferecer e um comodismo que nos 

impede de trabalhar a sério para um 

mundo novo. 

Tudo isto foi possível porque as 

pessoas deixaram-se afastar cada vez 

mais de Deus na vida. Vive-se 

abertamente em pecado num 

ambiente que se torna cada vez mais 

pagão. 

Nós permitimos que o nosso 

mundo, cristianizado com o sangue 

dos mártires, voltasse rapidamente ao 

paganismo. 

Não admira, pois, que haja tanta 

inquietação nas pessoas e tanta 

tristeza estampada nos rostos. Sem 

um esforço para viver em graça, 

cumprindo os Mandamentos, rezando 

e lutando, não é possível ser feliz. 

Todos os prazeres dos sentidos, toda 

a fortuna, acabam sempre por nos 

deixar insatisfeitos. Escreveu há 

muitos séculos Santo Agostinho: 

“Fizestes-nos para Vós, Senhor, e o 

nosso coração anda inquieto até que 

em Vós repouse. 

Toda a inquietação em que se vive 

tem como causa a sede e Jesus 

Cristo, a falta da graça de Deus. 

 
 

 

Sem água, não há  

solução humana 

possível 

«Então Moisés clamou ao Senhor, 

dizendo: “Que hei de fazer a este 

povo? Pouco falta para me 

apedrejarem”.  

O Povo de Deus perguntava, 

inquieto: Onde encontraremos água 

suficiente para matar a sede às 

pessoas e às manadas de gado e 

rebanhos? Na verdade, estão em 

pleno deserto e não há solução 

humana possível para este angustioso 

e inadiável problema. 

Cegos pela dificuldade, perdem o 

raciocínio e a memória, esquecendo 

tantas provas que o Senhor lhes dera 

de que estava com eles, e amotinam-     

-se contra Moisés e contra Deus. 

Querem voltar para a terra da 

escravidão, contrariando os planos de 

Deus a seu respeito. 

Nesta situação difícil, Moisés 

recorre, aflito, ao Senhor. Deus pôs à 

prova a confiança n’Ele deste povo, e 

ele não foi capaz de resistir à 

tentação. 

O mesmo Senhor permite as 

nossas provações e dificuldades, não 

para nos dizer que nos abandona, 

mas para provar a nossa confiança. 

Não custa confiar e estar contente, 

quando tudo corre ao nosso gosto. 

Há problemas na nossa vida que 

não têm solução humana possível: 

uma doença terminal; quando todas as 

portas se cerram aos que procuram 

trabalho; e tantas outras situações 

sem uma solução à vista. Algumas 

medidas indispensáveis: 

---- Uma confiança inabalável no 

Senhor. Nunca temos razão, quando 

nos parece que Ele nos desamparou 

no meio das dificuldades. 

---- Querer o que Deus quer, e não 

exigir de Deus que siga os nossos 

gostos e critérios. Que sentido teria o 

Pai Nosso em que Lhe pedimos “seja 

feita a Vossa vontade”? Muitas vezes 

as pessoas entram em crise de fé, 

porque se negam a aceitar a vontade 

de Deus. 

---- Fazer o que é humanamente 

possível para solucionar o problema e 

esperar que Deus faça o que falta, se 

é da sua vontade. 

---- Peçamos luz para compreen-

der o que Ele quer de nós com esta 

provação. Como o cego de Jericó, 

peçamos: «Senhor, que eu veja!» 

 
 

 

Deus socorre o Seu  

Povo (sem água) 

«O Senhor respondeu a Moisés: 

“Toma na mão a vara com que 

fustigaste o rio e põe-te a caminho. 

Baterás no rochedo e dele sairá água; 

então o povo poderá beber”. Moisés 

assim fez à vista dos anciãos de 

Israel.» 

Yavhé solucionou o problema com 

uma pequena ajuda humana: mandou 

a Moisés que se aproximasse de um 

grande rochedo que havia ali e 

batesse nele com a vara de que Deus 

se servira para realizar tantos 

prodígios no Egipto; mudar em sangue 

a água do Nilo, desencadear as dez 

pragas do Egipto e abrir caminho a pé 

enxuto através do mar. Logo jorrou 

uma manancial de água no qual 

mataram a sede às pessoas e ao gado 

e rebanhos que os acompanhavam. 

Quando o Senhor vir que é 

oportuno, se tivermos confiança n’Ele, 

terá sempre à mão a solução do 

problema. 

A água a jorrar em abundância, 

restituindo a esperança e a alegria a 

todo o povo, é sinal e figura de um 

dom mais precioso para todos nós: a 

graça santificante, a vida divina que 

recebemos no Batismo e devemos 

conservar e aumentar até à Via 

Eterna. 

A nossa vida natural, a vida do 

corpo, acabará com a morte, a qual 

porá termo à nossa caminhada na 

terra. A participação na vida de Deus 

pela graça santificante vai continuar 

por toda a eternidade no Céu. 

Os mártires de todos os tempos 

ensinam-nos que vale a pena 

sacrificar a vida natural, se for preciso, 

para conservar a vida da graça. 

Esta vida recupera-se pelo 

Sacramento da Reconciliação e 

Penitência, se a perdermos, alimen-ta-

se com os Sacramentos e fortalece-se 

com a oração. 

Assim como a vida natural é 

ameaçada por muitos perigos, 

também a vida da graça o é pelas 

tentações. 

 
 

 

Jesus, Fonte da água 

viva 

 Deus caminha pela Terra Santa à 

procura de pessoas que é preciso 

conduzir ao caminho da salvação. 

Desta vez luta contra dois 

obstáculos: vai à “periferia” dupla-

mente, porque se dirige à Samaria que 

estava desde o cativeiro de Babilónia 

de relações cortadas com  
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os judeus, para salvar uma mulher 

pecadora; e enfrenta um calor 

sufocante. Diz o Evangelho que 

estava cansado do caminho. Sofre 

também uma sede devoradora. 

 
 

  

A água  

que Jesus nos dá 

«Veio uma mulher da Samaria 

para tirar água. Disse-lhe Jesus: “Dá-

Me de beber”. Respondeu-Lhe a 

samaritana: “Como é que Tu, sendo 

judeu, me pedes de beber, sendo eu 

samaritana?”» 

Como sempre fazia na vida 

pública, Jesus parte de uma realidade 

natural para nos abrir os olhos da fé 

ao sobrenatural. Explica o mistério da 

graça santificante, da vida divina, pela 

água de que nos servimos todos os 

dias. 

Começou por pedir ajuda 

Pedir é um ato de humildade que 

abre as portas do coração do outro. 

Se Ele tivesse começado por oferecer 

– por exemplo, a tirar a água do poço 

– o orgulho desta mulher teria fechado 

ainda mais o seu coração. 

Quando quisermos aproximarmo-   

-nos das pessoas, em vez de oferecer 

orgulhosamente, comece-mos por 

pedir ajuda. «Disse-lhe Jesus: “Dá-Me 

de beber 

Vencer as barreiras que 

separam as pessoas 

É preciso ser corajoso, audaz, para 

se aproximar das pessoas e vencer a 

sua repugnância ao diálogo. A mulher 

é conquistada pela audácia de Jesus 

que lhe dirige a palavra, ao contrário 

de todos os outros judeus que, por um 

falso zelo, os despre-zavam, negando-

lhes a saudação normal. 

Embora tenha respondido com 

uma certa desconfiança e ironia, a 

mulher mostrou-se sensível a este 

gesto humano de Jesus. 

Os Apóstolos, quando chegaram 

ao lugar onde Jesus ficara, 

admiraram-se de Ele falar com uma 

samaritana. 

«Respondeu-Lhe a samaritana: 

Como é que Tu, sendo judeu, me 

pedes de beber, sendo eu 

samaritana?” De facto, os judeus não 

se dão com os samaritanos.» 

 
 

 

A água de Jesus é  

dom precioso 

de Deus 

«Disse lhe Jesus: “Se conheces-

ses o dom de Deus e quem é Aquele 

que te diz: ‘Dá-Me de beber’, tu é que 

Lhe pedirias e Ele te daria água 

viva”.» 

Jesus impede, com divina 

habilidade que o diálogo com a 

samaritana, termine ali mesmo. Não 

seria outra a intenção desta mulher. 

Para isso, espicaça a sua curiosidade 

feminina. Se ela soubesse quem lhe 

estava a dirigir a palavra, seria a 

primeira a pedir-Lhe água. 

Mais uma vez Jesus tem de 

suportar a irreverência desta pecadora 

que tenta ridicularizá-l’O. 

«Respondeu-Lhe a mulher: “Senhor, 

Tu nem sequer tens um balde, e o 

poço é fundo: donde Te vem a água 

viva? Serás Tu maior do que o nosso 

pai Jacob, que nos deu este poço, do 

qual ele mesmo bebeu, com os seus 

filhos a os seus rebanhos?”»  

Na verdade, todas as pessoas que 

se dirigiam ao poço levavam um balde 

e uma corda. Provavelmente 

transportavam no mesmo balde a 

água para casa. 

A água vida da graça 

Recebemo-la no Batismo, pelos 

merecimentos de Jesus. Ela é água 

viva, vida que começa na fonte 

batismal, deve desenvolver-se como a 

vida humana, até à sua plenitude no 

paraíso. 

Participação da vida de Deus 

A graça santificante é a 

participação da natureza vivia em nós 

e nos anjos. Somos “deificados” 

(divinizados, endeusados), tornados 

membros vivos do Corpo Místico de 

Jesus Cristo. São Paulo fala-nos de 

uma nova criatura, quando se refere 

às pessoas que vivem na graça de 

Deus. Torna-nos filhos de Deus e, 

como tais, herdeiros do Céu. O 

Paraíso é a Casa do nosso Pai onde 

habitaremos para sempre, se nesta 

vida nos portarmos como bons filhos. 

O Espírito Santo, por esta vida em 

graça, torna-nos membros solidários 

de um mesmo Corpo, de uma mesma 

Família. 

Deus salva as pessoas uma a 

uma, mas dentro de uma família 

solidária. Tal como acontece no corpo 

humano, cada um dos membros 

recebe e dá ajuda às outras pessoas. 

Começamos assim ainda nesta vida 

uma comunhão de amor que visa 

durar para sempre no Céu. 

Jesus Cristo é o rochedo de onde 

manam para nós torrentes de graças. 

Não há salvação em mais nenhum 

outro. 

 
 

 

A água que jorra para 

a vida eterna 

«Disse Lhe Jesus: “Todo aquele 

que bebe desta água voltará a ter 

sede. Mas aquele que beber da água 

que Eu lhe der nunca mais terá sede a 

água que Eu lhe der tornar-se-á nele 

uma nascente que jorra para a vida 

eterna”.» 

Jesus fala agora abertamente com 

esta mulher pecadora, ajudan-do-a a 

compreender a sua situação e a 

desejar uma mudança de vida. 

Ela não entende ainda, mas já 

captou uma réstia de luz. Quando o 

Mestre lhe diz que esta água apaga a 

sede de uma vez para sempre, ela 

pensa na canseira de vir muitas vezes 

ao dia encher o balde no poço, e 

imagina o que será a sua vida sem 

esta canseira. 

Onde encontrar a água da 
graça? 

A mulher pede a Jesus que lhe dê 

dessa água. «Senhor, suplicou a 

mulher dá-me dessa água para que eu 

não sinta mais sede e não tenha de vir 

aqui buscá-la.» Cada um de nós, no 

íntimo do coração, repete este mesmo 

pedido. 

---- O Batismo. O Senhor 

começou por nos dar esta água da 

graça santificante no momento do 

Batismo. A água que foi derramada 

sobre a cabeça significava e produzia 

essa vida sobrenatural. 

---- a Confissão Sacramental. 

Recuperamos esta vida, quando a 

perdemos, pelo pecado mortal, no 

Sacramento da Reconciliação e 

Penitência. Para a recebermos é 

preciso sinceridade na acusação dos  
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pecados, arrependimento e propósito 

(desejo) de nunca mais voltar a pecar, 

pelo menos gravemente. 

O primeiro passo que dá esta 

mulher é confessar que vive irregu-

larmente e arrepender-se. «Disse-lhe 

Jesus: “Vai chamar o teu marido e 

volta aqui”. Respondeu-lhe a mulher: 

“Não tenho marido”. Jesus replicou: 

“Disseste bem que não tens marido, 

pois tiveste cinco, e aquele que tens 

agora não é teu marido. Neste ponto 

falaste verdade”.» 

Viver habitualmente em pecado 

mortal é desconhecer a finalidade para 

que estamos na terra. Vendemos 

muitas vezes este tesouro por um 

prato de lentilhas, como Isaú. 

Não faz sentido, portanto, andar da 

confissão para o pecado e do pecado 

para a confissão, sem propósito 

(vontade) de emenda nem 

arrependimento. 

---- Alimenta-se pelos Sacra-

mentos. Os Sacramentos são para 

esta vida o que o alimento é para o 

corpo. A oração é a respiração da vida 

sobrenatural. 

Acontece, porém, que temos 

apenas dois Sacramentos que 

podemos receber frequentemente: a 

Confissão e a Sagrada Comunhão. 

Preocupada em que nos 

alimentemos, a Igreja convida-nos a 

comungarmos, pelo menos, uma vez 

por semana, na Missa dominical. Mas 

só o podemos fazer se estivermos na 

graça de Deus. 

Que Maria, Mãe da divina Graça, 

nos ensine e ajude a cuidar desta vida 

de Deus em nós. 

 
 

 

 Diz o Papa Francisco 
  

Nas comunidades cristãs as 

diferenças não podem contradizer o 

facto de que todos, pelo Batismo, 

temos a mesma dignidade: em 

Jesus Cristo somos filhos de Deus! 

 

Na primeira Carta do VII domingo 

do Tempo Comum (há 3 semanas), 

São Paulo afirma: «Ninguém, pois, se 

glorie nos homens, pois tudo é vosso: 

quer Paulo, quer Apolo, quer Cefas, 

quer o mundo, quer a vida, quer a 

morte, quer o presente quer o futuro, 

tudo é vosso; mas vós sois de Cristo, 

e Cristo é de Deus» (1 Cor 3, 21-23). 

Por que diz isto o Apóstolo? Porque o 

problema que tem à sua frente é o das 

divisões na comunidade de Corinto, 

onde se tinham formado grupos que 

se referiam aos vários pregadores 

considerando-os seus chefes; diziam: 

«Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, 

eu sou de Cefas...» (1, 12). São Paulo 

explica que este modo de pensar é 

errado, porque a comunidade não 

pertence aos apóstolos, mas são eles 

– os apóstolos – que pertencem à 

comu-nidade; mas a comunidade, na 

sua totalidade, pertence a Cristo! 

 
 

Adorar a Deus em 

espírito 

Jesus esclarece que não é 

naquele monte, nem em Jerusalém 

que se adora a Deus. «20Os nossos 

antepassados adoraram neste monte, 

e vós dizeis que é em Jerusalém que 

se deve adorar».  21Disse-lhe Jesus: 

«Mulher, podes acreditar em Mim: Vai 

chegar a hora em que nem neste 

monte nem em Jerusalém adorareis o 

Pai. 22Vós adorais o que não 

conheceis; nós adoramos o que 

conhecemos, porque a salvação vem 

dos judeus.  23Mas vai chegar a hora – 

e já chegou – em que os verdadeiros 

adoradores hão de adorar o Pai em 

espírito e verdade, pois são esses os 

adoradores que o Pai deseja. 24Deus é 

espírito e os seus adoradores devem 

adorá-l’O em espírito e verdade». (Jo 

4, 20-24). 

Que o Senhor nos conceda a 

graça de trabalhar pela unidade da 

Igreja, de construir esta unidade, 

porque a unidade é mais importante 

que os conflitos! A unidade da Igreja é 

de Cristo, os conflitos são dos 

homens. 

E que Nossa Senhora nos 

acompanhe e nos proteja neste 

caminho. 

 
 

 

Sabias que… 
 

Samaritanos 
 

Os habitantes da zona central de 

Israel são “samaritanos”. Pelo ano 721 

a.C., um rei assírio deportou para o 

exílio 27.000 judeus e substituiu a 

população hebraica por colonos 

estrangeiros que se separaram da 

religião judaica e repudiaram o Templo 

de Jerusalém. Foram considerados 

por parte dos judeus como hereges e 

pecadores.  

Jesus procura sempre deixar ficar 

bem os samaritanos: um leproso 

samaritano foi o único a agradecer 

dentre os dez que tinham sido 

curados, o bom samaritano é exemplo 

de solidariedade, a mulher samaritana 

aceita a salvação que Jesus lhe 

oferece… 

 
 

Aniversários 
de Leitores 

 

Esta semana estão de Parabéns 

pelo seu aniversário natalício, os 

seguintes Leitores: 

– Dia 16 de Março, Flávia 

Monteiro, da Paróquia de São Pedro 

de Sanfins de Ferreira. 

– Dia 17 de Março, Mónica 

Gonçalves, da Paróquia de Eiriz. 

– Dia 18 de Março, Helena 

Moreira, da Paróquia de São Pedro 

de Sanfins de Ferreira. 

– Dia 18 de Março, Tânia Leão, da 

Paróquia de Eiriz. 

– Dia 20 de Março, Rosa Matos, 

da Paróquia de Carvalhosa. 

À Flávia, à Mónica, à Helena, à 

Tânia e à Rosa, o Jornal do Leitor 

deseja-vos muitas felicidades.  

 
 

Humor 
 

Relojoeiro 
 

– O meu pai contribuiu muito para 

levantar as classes trabalhadoras! 

– Trabalhou em sindicatos ou 

obras sociais? 

– Não; fabricava despertadores! 

 

Eutanásia caseira 
 

No primeiro dia da sua chegada a 

São Francisco (Estados Unidos da 

América), um chinês passeia por uma 

das grandes avenidas. De repente, 

uma mulher aparentando uns 45 anos, 

despenhou-se do 5.º andar de um 

prédio e veio estatelar-se no passeio... 

O chinês olhou para a vítima e 

comentou: 

– Estes americanos são uns 

perdulários (desperdiçados). Esta 

mulher ainda poderia durar mais uns 

20 anos, pelo menos… 
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Soberba 
 

Contam os ingleses acerca dos 

escoceses, que dizem ser muito 

agarrados ao dinheiro. 

Mac Donald ia todos os dias ao 

«bar» beber o seu copo, e nunca dava 

gorjeta ao funcionário. Este um dia, 

disse ao freguês Mac Donald: 

– A noite passada sonhei com o 

senhor! 

– Sim?! 

– Sonhei que lhe servi uma bebida 

e que o senhor me deu dois xelins de 

gorjeta… 

– Dois xelins?! Foi demais. Mas 

está bem: visto que lhos dei, fique lá 

com eles.  

 
 

 

Seis Adágios 

populares 
 

1 

Só se veja, 

 quem só se deseja. 

2 

O que é de mais,  

é moléstia. 

3 

Quem é desconfiado, 

 não é fiel. 

4 

Atrás do beijo, 

 vem o desejo. 

5 

Quem dá o beijo,  

dá o queijo. 

6 

O fruto proibido,  

é o mais apetecido. 

 
 

 

 

Um Batismo de 

regeneração 

Na Igreja antiga, acentuava-se 

muito a ideia de regeneração ou de 

renascimento inerente ao Batismo e 

ao mundo da fé que com ele se 

interliga. De facto, Jesus garantia a 

Nicodemos que “quem não nascer da 

água e do Espírito não pode entrar no 

Reino de Deus. O que nasce da carne 

é carne e o que nasce do Espírito é 

espírito”. E Nicodemos, admirado, 

perguntou: “Como pode um homem 

nascer, sendo velho? Porventura 

poderá entrar no ventre de sua mãe 

outra vez, e nascer?” (Jo 3,5-6). 

Este novo nascimento opera-se no 

Batismo, mesmo que disso o fiel se 

não dê conta. Não obstante, neste 

prefixo «re» de regeneração ou 

renascimento está implícita a ideia de 

uma certa continuidade. Quer dizer 

que a iniciação cristã, preparada pelo 

catecumenato ou pela antecedente fé 

dos pais e padrinhos que conduzem 

ao Batismo, nunca é um processo 

acabado: supõe não só uma perene 

tomada de consciência como também 

uma inserção mais plena na família 

dos filhos de Deus, até aos 

sacramentos da maturidade cristã, 

expressão de um discernimento 

vocacional que conduziu a um espe-

cífico serviço à comunidade crente. 

E nisto, cada um é responsável. 

Na Igreja não há anonimato nem 

diluição. Curiosamente, o Batismo 

começa pela afirmação da identidade 

da pessoa: “Que nome dais ao vosso 

filho?” ou, no caso de um adulto: 

“Como te chamas?”. E essa identidade 

tem direitos e deveres. É que, como 

afirmou o Papa Francisco numa das 

suas catequeses semanais 

(18/04/2018), “o Batismo ilumina a 

vocação pessoal a viver como cristão 

que se desenvolverá durante a vida 

inteira. E comporta uma resposta 

pessoal, não emprestada, com uma 

«copia e cola»”. 

 

Porto, 31 de maio de 2019,  
Festa da Visitação da Virgem Santa Maria 

O vosso bispo e irmão, 
+ Manuel Linda 

 

 

 
 

Papa Francisco 

Que a Virgem Maria nos ajude a 
seguir Jesus no caminho da fé e da 

caridade traçados pelo batismo. 
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