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COVID - 19 

(Coronavírus) 

Quinze mitos sobre o novo 

coronavírus, para não se 

deixar enganar 

(Desenvolvimento na página 8)  
 

 

 

Judas, o Cireneu e Eu 

(6) 

PILATOS  

Que hei de fazer, então, de Jesus 
chamado Cristo? 

                            (Mt 27, 22) 

 

I 

Vestias púrpura  

e trazias as mãos fechadas, 

assustadas como pássaros 

bruscamente engaiolados. 

 

Trouxeram-te o manto  

de governador  

e deixaram-te só,  

cego de espanto,  

sobre a laje polida. 

 

Trazias na voz um nó,  

uma dor desconhecida. 

 

Vestiram-te de homem,  

mas eras um menino  

apavorado,  

querendo fugir a um destino  

inusitado. 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 

 

CONFISSÕES 

 

Em que consiste o Sacramento 

da Penitência? 

 

O Sacramento da Penitência, ou 

confissão, é constituído pelo conjunto 

de três atos da parte do penitente e 

pela absolvição por parte do 

sacerdote. Os atos do penitente são: 

1.º – O arrependimento dos 

pecados, ou CONTRIÇÃO. 

 2.º – A CONFISSÃO ou acusa-

ção dos pecados ao sacerdote.  

 3.º – O propósito de cumprir a 

penitência e as obras de 

REPARAÇÃO.  

Só os sacerdotes que receberam 

da autoridade da Igreja a faculdade 

de absolver, podem perdoar os 

pecados em nome de Cristo (cf. 

Catecismo da Igreja católica, 1491-

1495). 

Aquele que quer obter a 

reconciliação com Deus e com a 

Igreja deve confessar ao sacerdote 

todos os pecados graves que ainda 

não tiver confessado e de que se 

lembre, depois de ter examinado 

cuidadosamente a sua consciência. A 

confissão das faltas veniais, sem ser, 

em si, necessária, é, todavia, 

vivamente recomendada pela Igreja 

(cf. Catecismo da Igreja católica, 

1493). 

 
 

 

V Dom. da Quaresma 

O Evangelho deste Domingo fala 

da ressurreição de Lázaro. 

A liturgia de hoje ensina-nos que 

a nossa fé em Jesus supera a morte. 

Escutemos Jesus, que nos fala: “Eu 

sou a ressurreição e a vida! Quem 

acredita em mim, não morrerá 

jamais!” 

O Profeta Ezequiel oferece ao 

povo hebreu exilado na cidade de 

Babilónia, a esperança da libertação, 

regressando a Jerusalém. Pela força 

do Espírito Santo nascerá um povo 

novo, com um coração novo. 

São Paulo ensina que a fé em 

Jesus nos faz passar da morte para a 

vida. Estamos sujeitos à morte, mas 

porque o Espírito de Deus habita em 

nós, dará vida aos nossos corpos 

mortais. 

Jesus veio realizar o desígnio de 

Deus e dar aos homens a vida 

definitiva. Todos havemos de morrer 

corporalmente, mas quem acredita 

em Jesus viverá eternamente. 

 
 

Introdução 

«Quando os deuses formaram a 

humanidade, atribuíram a morte à 

humanidade e ficaram com a vida 

nas suas mãos». São as palavras 

que – na célebre epopeia mesopo-

tâmica 1 – a taberneira Si-duri dirige 

a Gilgamesh, que se encontra numa 

busca desesperada da árvore da 

vida. Desconsolado, o herói entende  
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que se deve resignar: morrer é partir 

para o «país sem regresso». 

Trevas, silêncio e olvido 

preenchem a morada dos mortos 

também na conceção hebraica. É 

difícil encontrar no Antigo 

Testamento alguma referência à 

hipótese da  imortalidade da alma e à 

ressurreição dos mortos, e certa-

mente aqueles poucos textos não 

foram escritos antes do século II a.C. 

Job afirmava: «Para a árvore há 

uma esperança: cortada, ao contacto 

com a água reverdecerá e deitará 

ramos como uma planta nova. Mas o 

homem, ao morrer, acaba. As águas 

poderão desaparecer do mar, e um 

rio esgotar-se e secar. Mas o homem 

que morre nunca mais se levanta; 

enquanto durarem os céus não 

despertará, nem sairá do sono» (Job 

14, 7-12). Este desconforto acabava 

numa elegia (lamentação) para o 

salmista: «De poucos palmos fizeste 

os meus dias; o homem não é mais 

do que um sopro. Ele passa como 

simples sombra. Desvia de mim os 

olhos, para que eu possa respirar 

antes que tenha de partir, e acabe a 

minha existência» (SI 39, 6-7.14). 

Era desta forma que os espíritos 

mais iluminados da Antiguidade 

exprimiam a sua desilusão, a sua 

angústia, a sua desorientação 

perante a caducidade da vida. A 

Bíblia conservou a lembrança do seu 

desassossego para nos lembrar 

como eram densas as trevas do 

túmulo, antes que no mundo 

resplandecesse a luz da Páscoa. 

– Quando atravessar um vale 

tenebroso não temerei nenhum mal, 

porque Tu, Senhor da vida, estás 

comigo. 

 
 

Antífona de Entrada 

Fazei-me justiça, meu Deus,  

defendei a minha causa contra a 

gente sem piedade,  

livrai-me do homem desleal e 

perverso.  

Vós sois o meu refúgio. 

 
 

«Os que vivem segundo a carne 
não podem agradar a Deus. 

Vós não estais sob o domínio da 
carne, mas do Espírito» 

(Rm 8, 8) 

Primeira Leitura 
(Ez 37, 12-14)  

 
MONIÇÃO: 

 

“Infundirei em vós o meu espírito e 

revivereis.” 

Toda a história da salvação se 

encaminha para Jesus Cristo, para a sua 

Ressurreição. Por meio do Profeta 

Ezequiel, Deus promete-nos o seu 

Espírito, que é o princípio e a fonte da 

Ressurreição.   

  

LEITURA: 

 

 

Leitura da Profecia de 

Ezequiel 
 

12Assim fala o Senhor Deus: 

«Vou abrir os vossos túmulos e 

deles vos farei ressuscitar, ó 

meu povo, para vos reconduzir 

à terra de Israel. 13Haveis de 

reconhecer que Eu sou o 

Senhor, quando abrir os 

vossos túmulos e deles vos 

fizer ressuscitar, ó meu povo.  
14Infundirei em vós o meu 

espírito e revivereis. Hei de 

fixar-vos na vossa terra e 

reconhecereis que Eu, o 

Senhor, o disse e o executei»  
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
Esta Leitura exige cuidado especial. 

Há expressões enfáticas (com ênfase, 

empoladas, expressas com entusiasmo) 

que devem ser realçadas: “ó meu povo” 

(por duas vezes) e "o Senhor" (última 

frase).  

Esta Leitura transmite-nos uma 

mensagem de esperança, de alegria. 

Então coloca no rosto um semblante 

alegre e feliz. 

Exercita uma ou outra palavra que 

notes mais dificuldade em pronunciar.  

 

 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
Entre os Israelitas deportados 

para a Babilónia, em 597 a.C, está 

também um sacerdote, Ezequiel, que 

irá tornar-se o profeta do povo no 

exílio. «No ano décimo segundo do 

nosso cativeiro, no dia cinco do 

décimo mês» chega até ele, 

ofegante, um fugitivo vindo de 

Jerusalém e diz-lhe: a cidade caiu 

(Ez 33, 21). Quatro meses antes 

tinha sido tomada e incendiada pelos 

soldados de Nabucodonosor; tinham 

capturado um novo grupo de 

prisioneiros, mais numeroso do que o 

anterior, destinado a engrossar as 

fileiras do que já se encontrava   na   

Mesopotâmia.    

Ezequiel desenvolve a sua 

atividade de profeta entre estes 

deportados que, derrotados e amar-

gurados, repetem: «Os nossos ossos 

estão completamente ressequidos, a 

nossa esperança desvaneceu-se; 

ficámos reduzidos a isto» (Ez 37,11). 

Sentem-se como cadáveres sem 

vida, pior ainda, como esqueletos 

ressequidos, corroídos, consumidos 

pelos muitos anos passados no 

túmulo do exílio. 

Então está tudo acabado? As 

promessas de bênçãos feitas a 

Abraão foram anuladas devido aos 

pecados do povo? Não há dúvida de 

que ninguém mais poderá voltar a 

dar vida a Israel, reduzido a uma 

vastidão de ossos áridos, espalhados 

ao longo da planície e nos vales do 

país dos dois rios (Ez 37, 1-3). 

Neste contexto histórico, Ezequiel 

anuncia o prodígio inaudito que o 

Senhor está para fazer: Deus dará 

vida àqueles ossos ressequidos, 

ressuscitará os Israelitas para uma 

vida nova, abrirá os sepulcros onde 

foram depositados, fará com que 

saiam dos seus túmulos para os 

reconduzir à sua terra (v. 12.13). 

Esta profecia não se referia à 

ressurreição dos mortos na forma 

como a entendemos nós, mas ao 

regresso dos deportados à pátria. 

Todavia, nos séculos seguintes, ela 

foi objeto de estudo e de reflexão por 

parte dos rabis, adquiriu grande 

importância e contribuiu para fazer 

nascer a ideia de que, com a vinda 

do messias, todos os justos voltariam 

à vida para participarem na glória do 

novo Reino. 

Onde quer que entre o Espírito do 

Senhor, lá chega a vida. Aconteceu 

no início do mundo quando Deus, 

depois de ter plasmado o homem 

com o pó da terra, lhe insuflou pelas 

narinas o sopro da vida e o homem 

tornou-se um ser vivo (Gn 2, 7). Este 

Espírito de vida continua a operar 

ainda hoje em todas as situações de 

morte: onde há ódios e rancores 

atávicos entre os povos, incom-

preensões e litígios familiares,  
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divisões na comunidade. Nada é 

irrecuperável para o Espírito do 

Senhor, ele pode recompor e dar vida 

até mesmo aos ossos ressequidos. 

 
 

 

Salmo Responsorial 
(Sl 129 (130),1-2.3-4ab.4c-6.7-8) 

  

MONIÇÃO: 

  

“Como a sentinela espera pela aurora, 

também nós esperamos o dia de Páscoa. 

A aurora anuncia o novo dia. Jesus 

ressuscitou ao romper da aurora, na 

manhã de Páscoa. Este salmo traduz a 

alegria dos crentes, que confiam 

plenamente na misericórdia do Pai 

celeste. Junto de Deus encontramos o 

perdão. Junto de Deus encontramos a 

abundância da Redenção. 

  

REFRÃO: 

 

NO SENHOR ESTÁ A MISERICÓRDIA 

E ABUNDANTE REDENÇÃO. 

  

OU: 

 

NO SENHOR ESTÁ A MISERICÓRDIA, 

NO SENHOR ESTÁ A PLENITUDE DA 

REDENÇÃO. 

  

Do profundo abismo chamo por Vós, 

Senhor, 

Senhor, escutai a minha voz. 

Estejam os vossos ouvidos atentos 

à voz da minha súplica. 

  

Se tiverdes em conta as nossas 

faltas, 

Senhor, quem poderá salvar-se? 

Mas em Vós está o perdão, 

para Vos servirmos com reverência. 

  

Eu confio no Senhor, 

a minha alma espera na sua palavra. 

A minha alma espera pelo Senhor 

mais do que as sentinelas pela 

aurora. 

  

Porque no Senhor está a misericórdia 

e com Ele abundante redenção. 

Ele há de libertar Israel 

de todas as suas faltas. 

 
 

 

«Eu sou a ressurreição e a 

vida. Quem acredita em Mim, ainda 

que tenha morrido, viverá; e todo 

aquele que vive e acredita em Mim, 

nunca morrerá.» 

(Jo 11, 25-26) 

Segunda Leitura 
(Rom 8, 8-11) 

 
MONIÇÃO: 

 

Ao contemplar a paixão, morte e 

ressurreição de Jesus Cristo, São Paulo 

pode afirmar: 

«O Espírito d’Aquele que ressuscitou 

Jesus de entre os mortos habita em 

vós.» Foi pelo Espírito Santo que Jesus 

ressuscitou; é pelo Espírito Santo que 

Deus nos dá a Sua vida e nos 

ressuscitará com Jesus. 

  

LEITURA: 

 

 

Leitura da Epístola do 

apóstolo São Paulo aos 

Romanos 

 

Irmãos: 8Os que vivem 

segundo a carne não podem 

agradar a Deus.  9Vós não 

estais sob o domínio da carne, 

mas do Espírito, se é que o 

Espírito de Deus habita em vós. 

Mas, se alguém não tem o 

Espírito de Cristo, não Lhe 

pertence. 10Se Cristo está em 

vós, embora o vosso corpo 

seja mortal por causa do 

pecado, o espírito permanece 

vivo por causa da justiça. 11E, 

se o Espírito d’Aquele que 

ressuscitou Jesus de entre os 

mortos habita em vós, Ele, que 

ressuscitou Cristo Jesus de 

entre os mortos, também dará 

vida aos vossos corpos 

mortais, pelo seu Espírito que 

habita em vós. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 

Nesta 2.ª Leitura, atenção à última frase.  
Está ali tudo dito. Comunica-o à assembleia 
com convicção. 

Isola e exercita alguma palavra que 
aches mais difícil de pronunciar.  

 
COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

Todas as pessoas morrem. A vida 

biológica que têm em comum com os 

animais não dura sempre. Também 

Jesus, sendo homem como nós, 

morreu, tinha que morrer. Porém 

ressuscitou. Porquê? O que fez com 

que Ele ressuscitasse? 

Na Leitura de hoje, Paulo 

responde: Ele possuía em plenitude o 

Espírito de Deus, ou seja, tinha em si 

a vida de Deus que não pode morrer. 

A vida do homem tem um início e um 

fim, a vida de Deus não, Ele não 

nasceu e não morre. Jesus tinha em 

si esta vida divina, e quando um dia 

se concluiu para Ele esta vida 

material, o espírito de Deus fê-lo 

ressuscitar, introduziu-o na glória do 

Pai. 

Paulo prossegue: também nós, 

que recebemos no Batismo este 

mesmo Espírito, esta mesma vida, já 

não podemos morrer. A nossa vida 

neste mundo terminará, mas não 

será o fim de tudo, o Espírito que 

ressuscitou Jesus e que habita em 

nós dará vida eterna aos nossos 

corpos mortais. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 11, 25a.26) 

 
MONIÇÃO: 

 

 Marta ouviu Jesus afirmar: “Eu sou a 

ressurreição e a vida. Quem acredita em 

Mim não morrerá jamais.” (Jo 11, 25a.26) 

Marta acreditou. Nós também acreditamos 

e por isso aclamamos Jesus Cristo, 

cantando: Louvor e Glória a Vós, Jesus 

Cristo, Senhor. 

  

REFRÃO:  

 

Louvor e Glória a Vós,  

Jesus Cristo, Senhor. 

  

Eu sou a ressurreição e a vida, 

diz o Senhor. 

Quem acredita em Mim nunca 

morrerá. 

 
 

Evangelho 
(Jo 11, 1-45) 

 
EVANGELHO – Forma longa. 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São João 
 

1Naquele tempo, estava doente 

certo homem, Lázaro de Betânia, aldeia 

de Marta e de Maria, sua irmã. 2Maria 

era aquela que tinha ungido o Senhor  
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com perfume e Lhe tinha enxugado os 

pés com os cabelos. Era seu irmão 

Lázaro que estava doente. 3As irmãs 

mandaram então dizer a Jesus: 

«Senhor, o teu amigo está doente».  
4Ouvindo isto, Jesus disse: «Essa 

doença não é mortal, mas é para a 

glória de Deus, para que por ela seja 

glorificado o Filho do homem». 5Jesus 

era amigo de Marta, de sua irmã e de 

Lázaro. 6Entretanto, depois de ouvir 

dizer que ele estava doente, ficou ainda 

dois dias no local onde Se encontrava.  
7Depois disse aos discípulos: «Vamos 

de novo para a Judeia». 8Os discípulos 

disseram-Lhe: «Mestre, ainda há pouco 

os judeus procuravam apedrejar-Te e 

voltas para lá?» 9Jesus respondeu: 

«Não são doze as horas do dia? Se 

alguém andar de dia, não tropeça, 

porque vê a luz deste mundo. 10Mas se 

andar de noite, tropeça, porque não 

tem luz consigo». 11Dito isto, acres-

centou: «O nosso amigo Lázaro dorme, 

mas Eu vou despertá-lo».  12Disseram 

então os discípulos: «Senhor, se 

dorme, estará salvo».  13Jesus referia-

se à morte de Lázaro, mas eles 

entenderam que falava do sono 

natural. 14Disse-lhes então Jesus 

abertamente: «Lázaro morreu; por 

vossa causa, 15alegro-Me de não ter 

estado lá, para que acrediteis. Mas 

vamos ter com ele». 16Tomé, chamado 

Dídimo, disse aos companheiros: 

«Vamos nós também, para morrermos 

com Ele». 17Ao chegar, Jesus 

encontrou o amigo sepultado havia 

quatro dias. 18Betânia distava de 

Jerusalém cerca de três quilómetros.  
19Muitos judeus tinham ido visitar 

Marta e Maria, para lhes apresentar 

condolências pela morte do irmão.  
20Quando ouviu dizer que Jesus estava 

a chegar, Marta saiu ao seu encontro, 

enquanto Maria ficou sentada em 

casa. 21Marta disse a Jesus: «Senhor, 

se tivesses estado aqui, meu irmão não 

teria morrido. 22Mas sei que, mesmo 

agora, tudo o que pedires a Deus, Deus 

To concederá». 23Disse-lhe Jesus: «Teu 

irmão ressuscitará». 24Marta respon-

deu: «Eu sei que há de ressuscitar na 

ressurreição, no último dia». 25Disse-

lhe Jesus: «Eu sou a ressurreição e a 

vida. Quem acredita em Mim, ainda que 

tenha morrido, viverá; 26e todo aquele 

que vive e acredita em Mim, nunca 

morrerá. Acreditas nisto?» 27Disse-Lhe 

Marta: «Acredito, Senhor, que Tu és o 

Messias, o Filho de Deus, que havia de 

vir ao mundo». 28Dito isto, retirou-se e 

foi chamar Maria, a quem disse em 

segredo: «O Mestre está ali e manda-te 

chamar». 29Logo que ouviu isto, Maria 

levantou-se e foi ter com Jesus.  
30Jesus ainda não tinha chegado à 

aldeia, mas estava no lugar em que 

Marta viera ao seu encontro. 31Então os 

judeus que estavam com Maria em 

casa para lhe apresentar condolências, 

ao verem-na levantar-se e sair 

rapidamente, seguiram-na, pensando 

que se dirigia ao túmulo para chorar.  
32Quando chegou aonde estava Jesus, 

Maria, logo que O viu, caiu-Lhe aos pés 

e disse-Lhe: «Senhor, se tivesses 

estado aqui, meu irmão não teria 

morrido». 33Jesus, ao vê-la chorar, e 

vendo chorar também os judeus que 

vinham com ela, comoveu-Se profun-

damente e perturbou-Se.  34Depois 

perguntou: «Onde o pusestes?» Res-

ponderam-Lhe: «Vem ver, Senhor». 35E 

Jesus chorou.  36Diziam então os 

judeus: «Vede como era seu amigo».  
37Mas alguns deles observaram: «Então 

Ele, que abriu os olhos ao cego, não 

podia também ter feito que este homem 

não morresse?»  38Entretanto, Jesus, 

intimamente comovido, chegou ao 

túmulo. Era uma gruta, com uma pedra 

posta à entrada. 39Disse Jesus: «Tirai a 

pedra». Respondeu Marta, irmã do 

morto: «Já cheira mal, Senhor, pois 

morreu há quatro dias». 40Disse Jesus: 

«Eu não te disse que, se acreditasses, 

verias a glória de Deus?» 41Tiraram 

então a pedra. Jesus, levantando os 

olhos ao Céu, disse: «Pai, dou-Te 

graças por Me teres ouvido. 42Eu bem 

sei que sempre Me ouves, mas falei 

assim por causa da multidão que nos 

cerca, para acreditarem que Tu Me 

enviaste».  43Dito isto, bradou com voz 

forte: «Lázaro, sai para fora». 44O morto 

saiu, de mãos e pés enfaixados com 

ligaduras e o rosto envolvido num 

sudário. Disse-lhes Jesus: «Desligai-o 

e deixai-o ir». 45Então muitos judeus, 

que tinham ido visitar Maria, ao verem 

o que Jesus fizera, acreditaram n’Ele. 

 

Palavra da Salvação. 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 
      

O relato da reanimação de Lázaro 

é muito longo e, no entanto, a parte 

dedicada ao milagre propriamente 

dito é extremamente breve, são 

apenas dois versículos (v. 43-44); 

tudo o resto é uma série de diálogos 

que têm como finalidade introduzir o 

leitor no nível mais profundo do texto, 

onde é possível entender o 

verdadeiro significado do sinal 

operado por Jesus. 

Falamos de reanimação de 

Lázaro, e não de ressurreição, 

porque uma coisa é voltar a este 

mundo, retomar esta vida material 

marcada ainda pela morte; outra 

coisa é deixar definitivamente esta 

vida e, como aconteceu com Jesus 

na Páscoa, entrar no mundo de 

Deus, onde a morte, nenhum tipo de 

morte, tem acesso. Trazer de novo a 

este mundo significa reanimar, 

conduzir ao outro significa ressuscitar 

Tendo em conta esta clarificação, 

vejamos então o trecho, começando 

por notar algumas incongruências 

(contradições) e detalhes pouco ve-

rosímeis (credíveis). Numa página de 

jornal, onde a notícia deve ser 

referida da forma mais fiel possível, 

isto seria motivo de surpresa; pelo 

contrário, no Evangelho de João 

constituem indícios, preciosos: são 

uma orientação para a mensagem 

teológica do relato. Tentemos 

enumerá-los. 

Nos primeiros versículos (1-3), 

aparece uma família algo estranha. 

Não há pais, não se fala de maridos, 

de mulheres, de filhos, mas apenas 

de irmãos e irmãs. 

- No versículo 6, é referido um 
comportamento inexplicável  

- de Jesus 

- Jesus toma conhecimento de 

que Lázaro está mal e, em vez de o ir 

curar, fica onde está mais dois dias; 

parece mesmo querer deixá-lo 

morrer. Porque não intervém?  

- Pouco depois, faz uma 
afirmação desconcertante 

- Afirma: «Lázaro morreu; por 

vossa causa, alegro-me por não ter 

estado lá» (v. 15). Como pode 

alegrar-se por não ter impedido a 

morte do amigo? 

- Naquele tempo não havia 
telefones 

- Então, como soube Marta que 

Jesus estava a chegar? (v. 20).  E, 

enquanto ela vai chamar Maria (v. 

28), o que fica Jesus a fazer ali 

parado na estrada? Porque espera 

que Maria saia de Betânia e vá ter 

com Ele? Nós não teríamos feito 

assim, iríamos imediatamente a casa 

do defunto para apresentar 

condolências. 

- Nos versículos 25-26, é 
utilizada por Jesus uma frase 

nada fácil de interpretar 

- Diz Jesus: «Quem acredita em 

mim, ainda que tenha morrido, viverá; 

e todo aquele que vive e acredita em 

mim, nunca morrerá.» Como pode 

Ele prometer que o seu discípulo 

nunca morrerá, quando nós 

constatamos que os cristãos morrem 

como todos os outros? Que pretende 

dizer? 
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- No versículo 35, refere-se 
que Jesus chora 

- Jesus chora pela morte do ami-

go Lázaro. Como se explica este seu 

comportamento se já sabe que o vai 

ressuscitar? Está a fingir? 

- Depois deste episódio, a 

família de Betânia desaparece 

- desaparece sem deixar rasto, 

do Evangelho de João, e nunca mais 

aparece em nenhum outro texto do 

Novo Testamento. Onde foram parar 

estas três pessoas tão estimadas por 

Jesus? 

É estranho também que um 

milagre tão clamoroso não seja nem 

sequer mencionado pelos outros 

evangelistas. 

Estes pormenores são o sinal 

inequívoco de que João não quis dar 

aos seus leitores um relato frio de um 

facto, mas um trecho de teologia. 

Partindo de uma cura que tinha 

suscitado grande impressão pelo 

facto de o doente ter sido dado como 

morto, o evangelista trata o tema 

central da mensagem cristã: Jesus, o 

Ressuscitado, é o Senhor da vida. 

Jesus, o Ressuscitado, é o 
Senhor da vida. 

Comecemos pelo significado que 

João quer dar à família de Betânia, 

composta apenas por irmãos e irmãs. 

Representa a comunidade cristã 

onde não são admitidos nem 

superiores nem inferiores, mas 

somente irmãos e irmãs. Há um 

intenso clima afetivo que une estas 

pessoas a Jesus. O evangelista 

sublinha com insistência a amizade 

do Mestre com Lázaro (v. 3.5.11.36). 

É o símbolo da ligação profunda 

entre Jesus e cada discípulo: «Já não 

vos chamo servos – dirá durante a 

última ceia – mas a vós chamei-vos 

amigos» (Jo 15, 15). 

Nesta comunidade acontece um 

facto que desconcerta, que coloca 

perante um enigma insolúvel: a morte 

de um irmão. Que resposta dá Jesus 

ao discípulo que lhe pergunta se este 

trágico acontecimento pode fazer 

algum sentido? Quem ama um amigo 

não o deixa morrer. Se era amigo de 

Lázaro e se é nosso amigo, por que 

motivo não impede a morte? 

Como Marta e Maria, também nós 

não compreendemos porque «deixe 

passar dois dias». Dele esperaria-

mos, como sinal do seu amor, uma 

intervenção imediata. A censura 

velada que lhe dirigem as duas irmãs 

é também nossa: «Se tivesses 

estado aqui, meu irmão não teria 

morrido» (v. 21.32). 

A morte de uma pessoa querida, 

a nossa própria morte, fazem surgir a 

dúvida de que Ele «não esteja aqui», 

não nos acompanhe com o seu amor. 

Deixando morrer Lázaro, Jesus 

responde a estas questões: Ele não 

tem a intenção de impedir a morte 

biológica, não quer interferir no 

decurso natural da vida. Ele não veio 

para tornar eterna esta forma de vida, 

mas para nos levar àquela que não 

terá fim. A vida neste mundo está 

destinada a uma conclusão, é bem 

que termine. 

Nesta perspetiva deveria ser 

reconsiderada a validade da relação 

que muitos cristãos instauraram com 

Cristo e com a religião. Quando esta 

se reduz a contínuos e insistentes 

pedidos de intervenções prodigiosas, 

desemboca inevitavelmente em 

crises de fé e na dúvida de que «Ele 

não esteja aqui», onde nós 

esperaríamos que estivesse, onde 

nós mais precisamos dele, na 

doença, na dor, na desventura. 

O diálogo com os discípulos 

O diálogo com os discípulos (v. 7-

16) serve ao evangelista para pôr na 

boca deles as nossas incertezas e 

medos perante a morte. É a reação 

da pessoa que teme que a morte 

marque o fim de tudo. 

Este medo é para o discípulo o 

inimigo mais subtil e enganador. 

Quem teme a morte não pode viver 

como cristão. Ser discípulo significa 

aceitar perder a vida, doá-la por 

amor, morrer como o grão de trigo 

que somente quando é posto na terra 

dá muito fruto (Jo 12, 24-28). Nas 

palavras de Jesus, a morte é 

apresentada na perspetiva justa. Ele 

afirma estar contente por não ter 

impedido a do amigo Lázaro (v. 15) 

porque para Ele a morte não é um 

acontecimento mau, destrutivo, 

irreparável, mas marca o início de 

uma condição infinitamente melhor 

do que a anterior. 

E chegamos assim à parte central 

do trecho, o diálogo com Marta (v. 

17-27). 

A ressurreição da humanidade 

Lázaro está já, há quatro dias, no 

sepulcro. Naquele tempo consi-

derava-se que nos primeiros três dias 

a pessoa não estava completamente 

morta. Só ao quarto dia a vida a 

abandonava definitivamente. João 

não nos quer informar acerca da data 

exata do falecimento, quer apenas 

dizer-nos que Lázaro está morto. É a 

premissa necessária à pergunta a 

que pretende dar uma resposta: o 

que pode fazer Jesus por quem está 

realmente e definitivamente morto? 

No diálogo que se segue, Jesus 

leva Marta a entender qual o sentido 

da morte de um discípulo (de um 

irmão da comunidade cristã). 

«Se tivesses estado aqui» é a 

declaração de rendição do homem 

perante um acontecimento que o 

supera, que ignora os seus esforços 

para o afastar. É também a 

expressão da dúvida de que Deus 

esteja ausente na morte. Se Deus 

existe, porquê a morte? 

Marta pertence ao grupo 

daqueles que, ao contrário dos sadu-

ceus, acreditam na ressurreição dos 

mortos. Está convencida de que, no 

fim do mundo, o seu irmão Lázaro 

voltará à vida juntamente com todos 

os justos, e tomará parte no Reino de 

Deus. 

Este seu modo de entender a 

ressurreição (e que é talvez seme-

lhante ao de muitos cristãos dos 

nossos dias) não consola ninguém. 

Está muito distante e não faz sentido. 

Por que motivo Deus tem que fazer 

com que se morra para depois trazer 

de novo à vida? Porquê esperar 

tanto? E como pode a alma 

permanecer sem o corpo? E, para 

mais, este tipo de ressurreição é 

pouco credível: se uma pessoa 

morre, Deus poderia certamente 

voltar a criá-la, mas nesse caso 

criaria um clone, não a pessoa que 

existia antes. 

O cristão não acredita numa 

morte e depois numa ressurreição 

que acontecerá no fim do mundo. O 

cristão acredita que o homem 

redimido por Cristo não morre. 

Procuremos entender esta 

mensagem, nova e extraordinária, 

que Jesus anuncia a Marta. Ele 

declara: «Quem acredita em mim 

nunca morrerá» (v. 26). Que 

significam estas palavras? Como po-

de não morrer uma pessoa que nós 

vemos expirar e tornar-se cadáver? 

Para explicarmos isto é necessário 

recorrermos a uma comparação.   

Toda a nossa existência é 

caracterizada por saídas e entradas:  
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saímos do nada e entramos no seio 

da nossa mãe. Completada a 

gestação, saímos para entrar neste 

mundo, caracterizado por muitos 

sinais de morte. São formas de morte 

a solidão, o abandono, o 

afastamento, a traição, a ignorância, 

a doença, a dor. A nossa vida aqui 

nunca está completa, está sempre 

sujeita a limitações. Não pode ser 

este o mundo definitivo, o nosso 

destino final, para vivermos em 

plenitude e sem morte, temos que 

sair daqui. 

Vamos supor que no seio de uma 

mãe há dois gémeos que podem ver, 

entender, falar um com o outro 

durante os nove meses da gestação. 

Eles conhecem apenas o seu 

pequeno mundo e não imaginam 

como possa ser a vida fora desse 

ambiente. Não sabem que as 

pessoas casam, trabalham, viajam, 

não têm ideia de que existam 

animais, plantas, flores, praias. 

Conhecem apenas a forma de vida 

que experimentam. 

Passados nove meses nasce o 

primeiro gémeo. O que ficou ainda 

por um breve tempo no ventre da 

mãe pensa: «Meu irmão morreu, já 

não existe, desapareceu, deixou-me» 

... e chora. Porém, o irmão não 

morreu. Deixou apenas uma vida 

limitada, breve e entrou noutra forma 

de vida. 

O discípulo – explica Jesus a 

Marta – de facto não experimenta a 

morte, ele nasce para uma nova 

forma de vida, entra no mundo de 

Deus, toma parte numa vida que 

deixa de estar sujeita aos limites e às 

mortes, como acontece quando está 

ainda nesta terra. É uma vida sem 

fim. Mais que isto não podemos dizer 

porque, se a descrevêssemos, não 

faríamos mais do que projetar as 

formas que conhecemos desta nossa 

vida. Permanece uma surpresa, que 

Deus reserva para nós: «O que os 

olhos não viram, os ouvidos não ouvi-

ram, o coração do homem não 

pressentiu, isso Deus preparou para 

aqueles que o amam» (1 Cor 2, 9). 

Na perspetiva cristã, portanto, a 

vida neste mundo é uma gestação, e 

a morte é vista por quem fica, não 

por quem morre. 

Então podemos compreender por 

que motivo Jesus se alegra por não 

ter impedido a morte de Lázaro.  Ele 

vê-a na ótica de Deus: como o 

momento mais importante e mais 

feliz para o homem. Com uma 

expressão muito justa, os cristãos 

chamavam «dia do nascimento» 

àquele que para as outras pessoas 

era o dia funesto em que 

mergulhavam no nada. É celebre a 

frase de Lao-Tsé: «Aquilo que para a 

larva é o fim do mundo, para o resto 

do mundo é uma borboleta.» A larva 

não morre: desaparece como larva, 

mas continua a viver como borboleta. 

É outra imagem que nos ajuda a 

entender a vitória de Cristo sobre a 

morte. 

Depois de ter escutado as 

palavras de Jesus, Marta pronuncia 

uma linda profissão de fé; reconhece 

que Jesus é aquele que dá esta vida: 

«Acredito, Senhor, que Tu és o 

Messias, o Filho de Deus, que havia 

de vir ao mundo» (v. 27). 

Não nos vamos debruçar sobre o 

diálogo entre Jesus e Maria (v. 28-

33) porque não acrescenta nada de 

novo ao que já dissemos. Notemos 

apenas que Jesus não entra em 

Betânia, onde os judeus foram 

consolar as irmãs. Ele não veio para 

apresentar condolências, mas para 

dar a vida, e quer que também Maria 

saia da casa onde todos estão a 

chorar. O seu sobressalto – «e Jesus 

chorou» – mostra como também Ele 

sente profundamente, como qualquer 

outra pessoa, o drama da morte. 

A cena conclusiva (v. 34-42) é 

importante. 

Tem início com o choro de Jesus. 

O cristão não pode dizer-se tal se 

não acreditar que a morte é um 

nascimento, porém não é insensível 

e não deixar de chorar quando um 

amigo o deixa. Sabe que não morreu, 

fica feliz porque ele vive com Deus, 

mas está triste porque, por algum 

tempo, terá que ficar separado dele. 

Porém, há dois modos de chorar: 

o choro inconsolável e descomposto 

de quem está convencido de que, 

com a morte, tudo acabou; e o choro 

de Jesus, que diante do túmulo não 

pôde conter as lágrimas. Estas duas 

formas de chorar são expressas no 

texto grego com dois verbos 

diferentes. Para Maria, Marta e os 

judeus é usado o verbo klaiein (v. 33) 

que indica o choro acompanhado por 

gestos de desespero; pelo contrário, 

de Jesus diz-se edákrusen, que 

significa: «as lágrimas começaram a 

escorrer-lhe dos olhos» (v. 35). 

Somente este choro sereno, digno, é 

cristão. 

      Ao choro segue-se uma ordem: 

«Tirai a pedra.» É dirigida à co-

munidade cristã e a todos aqueles 

que ainda pensam que o mundo dos 

defuntos esteja separado e não 

comunique com o dos vivos. Quem 

acredita no Ressuscitado sabe que 

todos estão vivos, mesmo que 

participem de duas formas de vida 

diferentes. Todas as barreiras foram 

abatidas, todas as pedras foram 

removidas no dia de Páscoa; agora 

passa-se de um mundo ao outro sem 

morrer. A oração que Jesus dirige ao 

Pai (v. 41-42) não é o pedido de um 

milagre, mas de uma luz para as 

pessoas que ali estão. Pede que 

todos possam entender o significado 

profundo do sinal que está para 

realizar e que acreditem nele, Senhor 

da vida. 

O grito: «Lázaro, sai para fora», é 

a realização da sua profecia: «Chega 

a hora – e é já – em que os mortos 

hão de ouvir a voz do Filho de Deus, 

e os que a ouvirem viverão. Todos os 

que estão nos túmulos hão de ouvir a 

sua voz e sairão» (Jo 5, 25-29). De 

facto, «o morto», com todos os sinais 

que caracterizam a sua condição, 

«as mãos e os pés enfaixados com 

ligaduras e o rosto envolvido num su-

dário» (v. 44) sai. «O morto» – diz o 

texto. Sim, porque é com o morto, 

com quem está e permanece 

definitivamente morto (está há quatro 

dias no sepulcro) que Jesus mostra o 

seu poder vivificante: não trazendo-o 

de novo para cá (seria uma vitória 

efémera, não definitiva sobre a 

morte), mas levando-o consigo para 

a glória de Deus. 

«Desligai-o e deixai-o ir» (v. 44) – 

ordena por fim. O convite é dirigido 

aos irmãos da comunidade que 

choram a perda de uma pessoa 

querida. Deixai que «o morto» viva 

feliz na sua nova condição. O vidente 

do Apocalipse descreve-a com 

imagens sugestivas: «Deus enxugará 

todas as lágrimas dos seus olhos; e 

não haverá mais morte, nem luto, 

nem pranto, nem dor. Porque as 

primeiras coisas passaram» (Ap 

21,4). 

Há muitas formas de tentar deter 

o defunto: visitas obsessivas ao 

cemitério (que é como procurar entre 

os mortos aquele que está vivo), o 

apego morboso (doentio) a objetos 

pessoais, o recurso a médiuns para 

estabelecer contactos...é doloroso ter 

sido deixado por um amigo, mas é 

egoísta querer detê-lo, seria como 

impedir a uma criança de nascer. 

«Desliga-o, deixa-o ir» – repete hoje  
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Jesus, com doçura, a cada um dos 

seus discípulos que não se resigna 

com a passagem de um irmão ou de 

uma irmã. 

 
 

Oração Universal 

 

 

1 – Pelos fiéis e pelos pastores da santa 

Igreja, 

para que professem a fé em Jesus  

Cristo, 

que os ressuscitou e lhes deu a sua      

´            vida, 

oremos ao Senhor. 

 

2 – Pelos cristãos que vivem à maneira 

dos pagãos, 

para que o Senhor os arranque dos   

seus túmulos 

e os liberte dos enganos do demónio, 

oremos ao Senhor. 

 

3 – Pelos eleitos que se preparam para o 

Batismo, 

para que uma vez ressuscitados de    

entre os mortos 

sejam sempre conduzidos pelo    

espírito, 

oremos ao Senhor. 

 

4 – Pelos doentes, os deprimidos e os 

moribundos, 

para que o mistério da cruz os    

fortaleça, 

os alivie, os reanime e lhes dê    

esperança, 

oremos ao Senhor. 

 

5 – Por todos aqueles que entre nós estão 

de luto, 

para que Jesus Cristo, ressurreição e    

vida dos fiéis, 

lhes encha o coração da sua paz,  

oremos ao Senhor. 

 

 
 

 

Antífona da Comunhão 

Aquele que vive e crê em Mim não 
morrerá para sempre, diz o Senhor. 
 

 

Eu sou a  

ressurreição e a vida 

 O Profeta Ezequiel relata a visão 

dos ossos ressequidos que são 

recobertos de carne e revivem. São a 

imagem do povo de Deus exilado em 

Babilónia. Um povo sem liberdade, 

oprimido, sem esperança. Deus 

manda soprar sobre esses ossos 

sem vida e vemos que a força do 

Espírito levanta a pedra do sepulcro, 

os ossos organizam-se, movimen-

tam-se como um exército. O Espírito 

de Deus transforma o povo antigo 

num povo novo. Deus infunde o Seu 

Espírito e opera um novo Êxodo, uma 

nova Páscoa. “Hei de fixar-vos na 

vossa terra. Reconhecereis que Eu 

sou o Senhor.” 

Entre os muitos milagres que 

Jesus realizou lembremos a ressur-

reição da filha de Jairo, chefe da 

sinagoga e a ressurreição do filho da 

viúva de Naim. Hoje temos a leitura 

da ressurreição de Lázaro. A 

ressurreição de Lázaro aponta-nos 

para a vida nova que nos é oferecida 

pela comunhão com Jesus, que por 

nós morreu e ressuscitou. Pelo 

Batismo fomos sepultados com Cristo 

na sua morte para participarmos na 

vida nova “escondida com Cristo em 

Deus.” 

O prefácio da Missa de hoje 

mostra bem a humanidade e a 

divindade de Jesus Cristo: como 

verdadeiro homem chorou pelo seu 

amigo Lázaro, como Deus eterno 

ressuscitou-o do sepulcro. 

Nos Domingos anteriores, 

também contemplámos Jesus, verda-

deiro homem que jejuou durante 

quarenta dias e foi tentado, no 

deserto, pelo demónio. Jesus que 

jejua, que é tentado, que chora é 

verdadeiro homem, mas, no alto do 

Tabor, ouvimos a voz do Pai celeste, 

proclamando-O Seu “Filho muito 

amado”. Escutemos a voz de Jesus. 

Com a Sua palavra poderosa e com 

a força do Espírito Santo, Jesus é a 

vida dos homens. Jesus é a 

ressurreição dos mortos. Por Jesus 

passamos da morte à vida. Por Ele 

deixaremos “o abismo profundo e 

habitaremos para sempre na casa de 

Deus.” (Salmo 129) 

O relato da morte e da 

ressurreição de Lázaro reaviva a 

nossa fé. Preparamo-nos para 

celebrar o Mistério da Páscoa, o 

Mistério da morte e da Ressurreição 

de Jesus. Por nosso amor, Jesus 

aceitou morrer para nos dar a vida 

com abundância. Se morremos com 

Ele, também com Ele ressuscita-

remos. Marta e Maria, irmãs de 

Lázaro acreditaram. Muitos dos que 

estavam ali presentes, “ao verem o 

que Jesus fizera acreditaram n’Ele.” 

Como todos os crentes de todos os 

tempos, podemos dizer a Jesus: 

“Senhor, nós acreditamos. Vós sois a 

ressurreição e a vida! Vós sois o 

Filho de Deus vivo.” 

 
 

  

Diz o Papa Francisco 
  

«Recordai-vos bem desta frase: 

“Não há limite algum à 

misericórdia divina oferecida a 

todos.” 

 

O Evangelho deste quinto 

domingo de Quaresma narra-nos a 

ressurreição de Lázaro. É o ápice (o 

pico mais alto) dos «sinais» 

prodigiosos realizados por Jesus: 

trata-se de um gesto demasiado 

grande, claramente divino para ser 

tolerado pelos sumos sacerdotes, os 

quais, tendo sabido do facto, 

tomaram a decisão de matar Jesus 

(cf. Jo 11, 53). 

Lázaro já estava morto há três 

dias; e às irmãs Marta e Maria Ele 

disse palavras que se gravaram para 

sempre na memória da comunidade 

cristã. Jesus diz assim: «Eu sou a 

ressurreição e a vida; quem acredita 

em Mim, mesmo morrendo, viverá; 

todo aquele que vive e crê em Mim, 

não morrerá eternamente» (Jo 11, 

25). Sobre esta Palavra do Senhor, 

nós acreditamos que a vida de quem 

crê em Jesus e segue os seus 

mandamentos, depois da morte será 

transformada numa vida nova, plena 

e imortal. Assim como Jesus 

ressuscitou com o próprio corpo, mas 

não voltou a uma vida terrena, 

também nós ressurgiremos com os 

nossos corpos que serão transfigu-

rados em corpos gloriosos. Ele 

espera por nós junto do Pai, e a força 

do Espírito Santo, que O ressuscitou, 

ressuscitará também quem estiver 

unido a Ele. 

Diante do túmulo fechado do 

amigo Lázaro, Jesus «bradou em voz 

alta: Lázaro, sai para fora! E o morto 

saiu, com os pés e as mãos ligados 

com faixas, e o rosto coberto com um 

sudário» (vv. 43-44). Este brado 

perentório é dirigido a cada homem, 

porque todos estamos marcados pela 

morte, todos nós; é a voz d’Aquele 

que é o dono da vida e quer que 

todos «a tenhamos em abundância» 

(Jo 10, 10). Cristo não se resigna 

com os sepulcros que nós 

construímos com as nossas escolhas 

de mal e de morte, com os nossos  
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erros, com os nossos pecados. Ele 

não se resigna a isto! Ele convida-        

-nos, quase nos ordena, que saiamos 

do túmulo no qual os nossos pecados 

nos fizeram cair. Chama-nos insisten-

temente a sair da escuridão da prisão 

na qual nos fechamos, contentando-      

-nos com uma vida falsa, egoísta, 

medíocre. «Sai!», diz-nos, «Sai!». É 

um bom convite à verdadeira 

liberdade, a deixar-nos alcançar por 

estas palavras de Jesus que hoje 

repete a cada um de nós. Um convite 

a deixar-nos libertar das «faixas», 

das faixas do orgulho. Porque o 

orgulho torna-nos escravos, escravos 

de nós mesmos, escravos de tantos 

ídolos, de tantas coisas. A nossa 

ressurreição começa por aqui: 

quando decidimos obedecer a este 

mandamento de Jesus saindo para a 

luz, para a vida; quando caem do 

nosso rosto as máscaras – muitas 

vezes nós estamos mascarados pelo 

pecado, as máscaras devem cair! – e 

não encontramos a coragem do 

nosso rosto original, criado à imagem 

e semelhança de Deus. 

O gesto de Jesus que ressuscita 

Lázaro mostra até onde pode chegar 

a força da Graça de Deus e, portanto, 

até onde pode chegar a nossa 

conversão, a nossa mudança. Mas 

reparai: não há limite algum à 

misericórdia divina oferecida a todos! 

Não há limite algum à misericórdia 

divina oferecida a todos! Recordai-      

-vos bem desta frase. E podemos 

dizê-la todos juntos: «Não há limite 

algum à misericórdia divina oferecida 

a todos». Digamo-lo juntos: «Não há 

limite algum à misericórdia divina 

oferecida a todos». O Senhor está 

sempre pronto a levantar a pedra do 

sepulcro dos nossos pecados, que 

nos separa d’Ele, a luz dos vivos. 

  (Papa Francisco,  

Ângelus, Praça de São Pedro, 6 de 

abril de 2014) 

 
 

 

Sabias que… 
 
Enterros na Palestina 
 

Em Israel enterrava-se depositan-

do o cadáver num sepulcro aberto na 

rocha e que se tapava com uma 

pedra circular.         

Antes do enterro era muito 

importante derramar vários perfumes 

(mirra) no corpo sem vida. Procediam 

assim porque acreditavam que 

enquanto durasse o cheiro dos 

perfumes, aquele corpo estava vivo. 

Ossários 

Um ano após o funeral, quando o 

cadáver já se havia decomposto, 

retiravam os ossos e guardavam-nos 

numa pequena urna a que 

chamavam “ossário”.  

Ainda se conservam belos 

ossários do século I. 

 
 

 

Oração 
 

Senhor, agradecemos-Te pelos 

amigos que nos deste. Com eles 

aprendemos a viver. 

Juntos damos cor aos nossos 

dias; animamo-nos quando estamos 

tristes; confiamos-lhes os nossos 

segredos e nos seus rostos vemos 

espelhada a felicidade. 

Senhor, queremos hoje pedir-Te 

pelos nossos amigos. 

Que aprendamos juntos o valor 

imenso de uma mão amiga que, sem 

nada pedir em troca, nos ajuda a 

caminhar. 

 
 

Aniversários 
de Leitores 

 
Esta semana, temos apenas dois 

aniversários natalícios. 

Trata-se de Teresa Moreira, 

Leitora da Paróquia de São Pedro de 

Sanfins de Ferreira, hoje, Domingo, 

dia 29 de março e de Marisol 

Ferreira, Leitora da mesma Paróquia 

de São Pedro de Sanfins de Ferreira, 

no próximo Sábado, dia 4 de abril. 

À Teresa e à Marisol, o Jornal do 

Leitor deseja-vos muitas felicidades. 

 
 

Humor 

 

Bancos da Escola 

Quando entrou pela primeira vez 

na escola, o filho de um ferroviário 

(do caminho de ferro “CP”), ficou tão 

perplexo que demorou bastante a 

sentar-se. Fê-lo, por fim, com esta 

exclamação:  

– Não percebo! Bancos de pau na 

primeira classe! 

Ser ou não ser 

O grande filósofo Sócrates foi 

muito infeliz no casamento. Um dia, 

um jovem perguntou-lhe se devia 

casar. 

– Casa-te. Se a tua mulher tiver 

um génio suave, serás feliz; se tiver 

mau génio, serás filósofo. 

O patrão 

– Estou sempre a dizer o mesmo! 

O empregado: 

– Sim, patrão, também recebo 

sempre o mesmo! 

 
 

 

Seis Adágios 

populares 
 

1 
 

O ferreiro da maldição, 

 quando tem ferro não tem carvão. 
 

2 
 

Casa de ferreiro, 

 espeto de pau. 
 

3 
 

É preciso arte e manha, 

 para comer o que outro ganha. 
 

4 
 

A tenda, 

 quere-se com quem a entenda. 
 

5 
 

A tenda, 

 é pró tendeiro. 
 

6 
 

A arte, 

 é prós artistas 

 
 

COVID - 19 
(Coronavírus) 

Quinze mitos sobre o novo 

coronavírus, para não se 

deixar enganar 
 
No que ao Covid-19 diz respeito, 

o clima de medo favorece a 

proliferação de falsas informações a 

uma velocidade que arrisca ser 

superior à da própria transmissão do 

vírus. E se algumas não resistirão ao 

bom senso, outras há que preocupam 
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a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), por promoverem comporta-

mentos de risco. Daí os alertas 

quanto aos mitos que circulam. A 

saber: 

 

O NOVO CORONAVÍRUS PODE 
SER TRANSMITIDO POR PICADAS 
DE MOSQUITO? 

 

Não, o Covid-19 é transmitido 

principalmente pelo contacto com 

uma pessoa infetada, através de 

gotículas expelidas quando a pessoa 

doente tosse ou espirra, explica a 

OMS. Não existe qualquer evidência 

que suporte a alegação de que este 

vírus pode ser transmitido através de 

insetos. 

 

O COVID-19 PODE SER 
DESTRUÍDO EM 30 SEGUNDOS 
COM UM SECADOR DE MÃOS? 
 

Não. Os secadores de mãos, 

como os usados nas casas-de-banho 

públicas, não matam o vírus. 

 

A URINA INFANTIL PROTEGE 
CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS? 
 

A urina não mata vírus ou 

bactérias, este sim é um facto. 

 

O NOVO CORONAVÍRUS PODE 
SER TRANSMITIDO ATRAVÉS DO 
MANUSEAMENTO DE NOTAS E 
MOEDAS? 
 

Apesar de informações prelimi-

nares indicarem que o novo 

coronavírus pode sobreviver na 

superfície de um objeto por algumas 

horas ou um pouco mais, o risco de 

alguém ficar infetado pelo contato 

com objetos, como moedas, notas ou 

cartões de crédito, é muito baixo. 

 

O FRIO E A NEVE MATAM O 
COVID-19? 
 

Não. A temperatura normal do 

corpo humano mantém-se a cerca de 

36,5°C e 37°C, independentemente 

da temperatura exterior ou das 

condições meteorológicas, logo “não 

há razão para acreditar que o frio 

possa matar o novo coronavírus ou 

acabar com outras doenças”, insiste 

a OMS. 

 

A COCAÍNA OFERECE 
PROTEÇÃO CONTRA O NOVO 
CORONAVÍRUS? 
 

Não. Além de desmentir o mito, a 

OMS recorda que a cocaína é uma 

droga estimulante e viciante, cujo 

consumo é prejudicial à saúde e 

provoca sérios efeitos colaterais. 

 

OS ANIMAIS DE COMPANHIA 
PODEM TRANSMITIR A DOENÇA? 
 

Não há até agora provas que 

apontem nesse sentido. Mas é 

“conveniente lavar as mãos com 

água e sabão depois de tocar nos 

animais de companhia, para se 

proteger de várias bactérias comuns 

que podem ser transmitidas aos 

seres humanos, entre elas a E. coli e 

a Salmonella", recomenda a OMS. 

. 
AS VACINAS CONTRA A 

PNEUMONIA PROTEGEM CONTRA 
O NOVO VÍRUS? 
 

Não. As vacinas contra a 

pneumonia, como a vacina pneumo-

cócica e a Haemophilus influenzae 

tipo B (Hib), não protegem contra o 

novo coronavírus, frisa a OMS. A 

vacinação é recomendada, por evitar 

doenças respiratórias, mas ainda não 

existe uma vacina específica contra o 

Covid-19. Nisso estão a trabalhar 

vários investigadores. 

 

O NOVO CORONAVÍRUS PODE 
ALCANÇAR ATÉ OITO METROS DE 
DISTÂNCIA COM UM ESPIRRO? 
 

É falso. O vírus é expelido 

através dos espirros e tosse, mas as 

gotículas respiratórias atingem até 

um metro de distância, adianta a 

OMS. Daí a recomendação para 

evitar o contacto próximo com quem 

tem febre ou tosse. 

 

O NOVO PATÓGENO PODE 
ESPALHAR-SE A GRANDES 
DISTÂNCIAS ATRAVÉS DO AR? 
 

Na verdade, as gotículas prove-

nientes da saliva ou das secreções 

do nariz "são muito pesadas para se 

espalhar por longas distâncias", 

explica a OMS, que alerta para o 

facto de a infeção também poder 

ocorrer ao tocar nos olhos, boca ou 

nariz após o contacto com uma 

superfície contaminada. 

 

PODE REUTILIZAR-SE UMA 
MÁSCARA N.95? 
 

Não. As máscaras, incluindo 

máscaras clínicas planas e máscaras 

de filtro N95, não devem ser 

reutilizadas. Após o contacto próximo 

com uma pessoa infetada com o 

novo coronavírus ou outra infeção 

respiratória, a parte frontal da 

máscara usada deve ser considerada 

contaminada e descartada. Para a 

retirar, o procedimento correto é não 

tocar na frente e logo depois lavar as 

mãos com um gel hidroalcoólico ou 

com água e sabão. 

 

O COVID-19 MORRE SE FOR 
USADA UMA LÂMPADA ULTRAVIO-
LETA PARA DESINFEÇÃO? 
 

As lâmpadas ultravioletas não 

devem ser usadas para esterilizar as 

mãos ou outras partes do corpo, pois 

a radiação ultravioleta pode causar 

eritema (irritação da pele), esclarece 

a OMS. 

 

É ACONSELHÁVEL LAVAR O 
NARIZ COM UMA SOLUÇÃO SALINA 
PARA EVITAR INFEÇÕES? 
 

"Embora algumas evidências 

indiquem que enxaguar o nariz 

regularmente com uma solução 

salina pode acelerar a recuperação 

após uma constipação comum, não 

foi demonstrado que isso previna 

infeções respiratórias", assinala a 

OMS 

. 
COMER ALHO AJUDA A 

PREVENIR A INFEÇÃO PELO NOVO 
CORONAVÍRUS? 
 

O alho é um alimento com 

algumas propriedades antimicrobia-

nas, mas nenhuma evidência aponta 

para que a sua ingestão proteja 

contra o novo coronavírus. 

 

APLICAR ÓLEO DE SÉSAMO NA 
PELE EVITA A INFEÇÃO? 
 

Não. O óleo de sésamo não mata 

o novo coronavírus. Existem 

desinfetantes químicos que aplicados 

em determinadas superfícies podem 

matar o Covid-19 – como desinfe-

tantes à base de cloro e alguns 

solventes – no entanto estes 

produtos têm pouca ou nenhuma 

eficácia contra o vírus quando 

aplicados na pele ou sob o nariz 

(além de serem perigosos para o 

efeito). 

(do Jornal Expresso) 

 
 

 

V DOMINGO DA QUARESMA 
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QUARTA-FEIRA DE CINZAS 

– Início da Quaresma 

 
 
 
 
 
 
 
 

I DOMINGO DA QUARESMA 

– As tentações de Jesus  

no deserto 

 
 
 
 
 
 
 
 

II DOMINGO DA QAURESMA 

– A Transfiguração de Jesus no 

alto do monte 

 

 
 
 
 

III DOMINGO DA QUARESMA 

– Jesus, fonte de Água Viva.  

A samaritana encontra-se com 

Jesus junto ao poço de Jacob 

 
 

 

 

IV DOMINGO DA QAURESMA 

– Jesus cura o cego de 

nascença 

 
 
 
 

V DOMINGO DA QUARESMA 

– A “ressurreição” de Lázaro 

 
 
 

 

VI DOMINGO DA QAURESMA 

– Jesus é o Rei messiânico 

(Ramos) e ao mesmo tempo o 

Servo do Senhor (Paixão) 

 
 

 

ESCALA DE LEITORES 

29-03-2020 – V Dom. Quaresma 

 
C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Filipa 

Moreira 

Graça  

Coelho 

1.ª Leitura 
Patrícia 

Rocha 

Natália 

Silva 

2.ª Leitura 
Luís 

Miguel 

Martinho 

Matos 

Oraç Univ. 
Filipa 

Moreira 

Graça 

Coelho 
 

E I R Í Z 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Marisa 

Freitas 

Assunção 

Matos 

2.ª Leitura 
Eduardo 

Meireles  

Paula 

Meireles 

Oração 
Universal 

Susana 

Pacheco 

Mónica 

Gonçalves 
 

S A N F I N S 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Eulália 

Gonçalves 

Sofia 

Santos 

1.ª Leitura 
Ricardo 

Brito 

Raquel 

Barros 

2.ª Leitura 
Isabel 

Matos 

Carla 

Gabriela 

Oração 
Universal 

Eulália 

Gonçalves 

Sofia 

Santos 
 

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. Fiéi.   
 

A Fechar: 

Que eu não perca a RAZÃO, mesmo 
sabendo que as tentações da vida 

são inúmeras e deliciosas. 
 

 

Este Jornal foi concluído  
em 09-03-2020  
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