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DOMINGO DE RAMOS 

Judas, o Cireneu e Eu 

(7) 

PILATOS  

Pilatos disse-lhes pela terceira vez:  

«Que mal fez Ele, então? Nada encontrei 

nele que mereça a morte». 

                            (Lc 23, 32) 

 

II 

Puseram o Cordeiro  

diante do altar;  

um Cordeiro manso  

à tua frente,  

que haverias de sacrificar,  

embora visses nele  

um inocente. 

 

Puseram o Cordeiro  

diante do altar,  

e tu sem saberes o que dizer,  

sem saberes que gesto empreender 

com o poder confiado à tua mão, 

trémula de espanto e da hesitação 

que a teus lábios assoma  

com uma leve ponta de temor. 

 

Estranha condição  

para um governador  

nomeado por Roma! 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 

 

CONFISSÕES 
 

Porquê a necessidade de um 

sacerdote? 

 

É uma questão muito frequente. 

Se Deus nos conhece, não bastaria 

pedir-lhe perdão pessoalmente, sem 

recorrer à mediação da Igreja? Não 

posso simplesmente elevar os olhos 

para o Céu e pedir perdão a Deus? 

Na verdade, Jesus quis dar à sua 

Igreja a missão de perdoar os 

pecados em seu nome. Jesus 

prometeu a Pedro e aos Apóstolos o 

poder de “ligar e desligar” (Mt 16, 19), 

ou seja, de condenar ou de absolver.  

Após a Ressurreição, logo que 

apareceu aos seus discípulos, soprou 

sobre eles o Espírito Santo e disse-       

-lhes: “Recebei o Espírito Santo. 

Àqueles a quem vós perdoardes os 

pecados, ser-lhes-ão perdoados; 

àqueles a quem vós os retiverdes, 

ser-lhes-ão retidos” (Jo 20, 23). 

Jesus confere assim aos seus 

discípulos o poder de perdoar os 

pecados em seu nome e é por isso 

que o encontro entre o padre e o 

penitente exprime o encontro pessoal 

do pecador com Deus. 

 
 

 

Dom. de Ramos 

A Liturgia do Domingo de Ramos 

na Paixão do Senhor é como um 

drama em dois atos: entrada triunfal 

do Messias anunciado pelos profetas, 

acontecimento em que os jovens 

ocupam lugar destacado; e a Paixão 

do Senhor descrita com realismo 

sempre impressionante. É o pórtico 

solene da Semana Maior que agora 

começa. 

 Há, na entrada triunfal, uma 

antecipação profética da glorificação 

futura da Ressurreição a qual não 

segue os planos dos homens, mas 

passa pelo mistério da Cruz. 

 
 

Introdução 

O “crime” de Jesus: ter amado 

e ensinado a amar. 

Jesus está à mesa com os Doze 

e, enquanto jantam, dirige-se a eles 

dizendo: «Um de vós há de entregar-    

-me.» Então eles, profundamente 

entristecidos, começam a perguntar-       

-lhe, um a um: «Serei eu, Senhor?» 

Também Judas, o traidor, tomando a 

palavra, diz-lhe: «Serei eu, Mestre?», 

Jesus responde-lhe: «Tu o disseste» 

(Mt 26, 20-25). 

Uma pessoa deveria saber se é 

ou não um traidor. Que necessidade 

há de o perguntar a Cristo? Judas é 

hipócrita até ao fim; mas os outros, 

porque perguntam: «Serei eu?» 

Se as coisas tivessem acontecido 

desta forma, perante a resposta de 

Jesus que desmascara o traidor, teria 

havido uma reação imediata da parte 

dos outros onze, que teriam acertado 

contas com o culpado. Pelo contrário, 

a cena continua tranquila. 

Há uma preocupação de tipo 

pastoral que leva Mateus a colocar a  
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pergunta na boca de todos os 

presentes. Ele quer que cada cristão 

continue a fazê-la: serei talvez eu um 

traidor? 

Judas é o símbolo do anti-            

-discípulo, ou seja, de quem cultiva 

projetos opostos aos de Jesus, de 

quem está disposto a trair a própria 

fé por amor ao dinheiro e está pronto 

a comandar quem luta contra as 

forças do bem. 

O verdadeiro discípulo não se 

ilude de ser imune a este perigo. 

Conhece a sua própria fragilidade, 

sabe que pode facilmente ser 

enganado e, até mesmo de boa fé, 

transformar-se num traidor, alinhar 

contra o Mestre, fazer o jogo dos 

inimigos da vida. 

Somente o confronto constante 

com a palavra de Cristo e com o 

gesto máximo do seu amor, pode 

evitar seguranças arrogantes ou 

ingenuas, ilusões trágicas.  

Somente quem responde ao ódio 

com o amor, introduz no mundo uma 

novidade e um princípio de vida. 

 
 

Antífona de Entrada 

Seis dias antes da Páscoa, o 

Senhor entrou em Jerusalém e as 

crianças vieram ao seu encontro, 

com ramos de palmeira, cantando 

com alegria: 

Hossana nas alturas. Bendito 

sejais, Senhor, que vindes trazer ao 

mundo a misericórdia de Deus.  

Ou: 

Levantai, ó portas, os vossos 

umbrais, alteai-vos, pórticos antigos, 

e entrará o Rei da glória. 

Quem é esse Rei da glória? O 

Senhor dos Exércitos, é Ele o Rei da 

glória. 

Hossana nas alturas. Bendito 

sejais, Senhor, que vindes ao mundo 

trazer a misericórdia de Deus. 

 
 

Citação (Papa Francisco) 
 

Jesus guia-nos da cruz à 

ressurreição e ensina-nos que o mal 

não tem a última palavra, mas sim o 

amor, a misericórdia e o perdão. 

Primeira Leitura 
(Is 50, 4-7)  

 
MONIÇÃO: 

 

Com um realismo que nos 

impressiona sempre, o profeta Isaías, à 

distância de mais de meio milhar de anos, 

fala-nos da Paixão do Senhor com um 

realismo impressionante. A Paixão de 

Cristo não apareceu por acaso, nem foi 

uma derrota. É um dos caminhos 

desconcertantes do fracasso que Deus 

segue na salvação dos homens. 

  

LEITURA: 

 

 

Leitura do Livro de Isaías 

 
4O Senhor deu-me a graça 

de falar como um discípulo, 

para que eu saiba dizer uma 

palavra de alento aos que 

andam abatidos. Todas as 

manhãs Ele desperta os meus 

ouvidos, para eu escutar, como 

escutam os discípulos. 5O 

Senhor Deus abriu-me os 

ouvidos e eu não resisti nem 

recuei um passo. 6Apresentei 

as costas àqueles que me 

batiam e a face aos que me 

arrancavam a barba; não 

desviei o meu rosto dos que 

me insultavam e cuspiam. 7Mas 

o Senhor Deus veio em meu 

auxílio, e por isso não fiquei 

envergonhado; tornei o meu 

rosto duro como pedra, e sei 

que não ficarei desiludido. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 
Esta Leitura é um poema, ou não 

fosse de Isaías. Portanto, deve ser 

proclamada como tal. Deve, por isso, 

ser cuidadosamente preparada. 

Exercita alguma palavra que 

notes mais dificuldade em 

pronunciar.  

 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
Quando explicámos a primeira 

Leitura da festa do Batismo do 

Senhor, falámos de um personagem 

misterioso que entra em cena na 

segunda parte do livro de Isaías. 

Trata-se do «Servo do Senhor». Na 

Leitura de hoje este «Servo» volta a 

aparecer e fala. 

Descreve, antes de mais, a 

missão que lhe está confiada: foi en-

viado para anunciar uma mensagem 

de consolação a quem está abatido e 

sem esperança (v. 4). Dos seus 

lábios saem sempre palavras de 

conforto para quem está perdido por 

caminhos que não são bons e não 

consegue encontrar o caminho certo, 

para quem está mergulhado nas 

trevas e vagueia na escuridão. 

Depois esclarece de que forma 

cumprirá a sua missão (v. 4-5). O 

Senhor deu-lhe um ouvido capaz de 

escutar e uma boca capaz de 

comunicar. O que ouvia não era 

agradável, mas não desceu a 

acordos duvidosos, não fugiu, soube 

resistir (v. 5). 

Por fim, conta o que lhe 

aconteceu, quais foram as 

consequências da sua coerência. 

Comunicou fielmente a mensagem 

que tinha ouvido e foi espancado, 

insultado, esbofeteado, cuspiram-lhe 

na cara, mas ele não reagiu, 

continuou a confiar no Senhor (v. 7). 

Ouvindo esta leitura, e sobretudo 

a última parte, somos naturalmente 

levados a associar este Servo a 

Jesus (logo após a Páscoa, os 
cristãos estabeleceram esta ligação). 

Assim como fizera o «Servo do 

Senhor», também Jesus se 

mantivera à escuta da voz do Pai, 

pronunciara apenas palavras de 

consolação e de esperança, dera 

conforto a quem perdera a confiança, 

aos marginalizados, e acabara como 

o Servo de que se fala no livro de 

Isaías  (Mt 27, 27-31). 

Aqui corremos o risco de nos 

determos a contemplar e a admirar a 

fidelidade de Jesus, de nos 

comovermos diante de tudo o que 

Ele sofreu, de experimentarmos 

desdém pelas injustiças que sofreu e 

de concluirmos que, também nos 

dias de hoje, para algum herói fiel a 

Deus, pode repetir-se a mesma 

experiência dramática do Servo do 

Senhor. 

Não é só para algum herói, é para 

cada crente a missão do «Servo» e 

de Cristo: ficar à escuta da Palavra 

de Deus, traduzir em prática aquilo  
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que ouvir e estar pronto a assumir as 

consequências. 

 
 

 

Salmo Responsorial 

(Sl 21 (22), 8-9.17-18a.19-20.23-24) 

  

MONIÇÃO: 

 

O Salmo de meditação foi rezado por 

Jesus Cristo na Cruz, momentos antes de 

entregar a alma ao Pai. 

Termina com uma expressão de 

esperança. O nosso Deus não perde 

batalhas. 

  

REFRÃO: 

 

MEU DEUS, MEU DEUS,  

PORQUE ME ABANDONASTES? 

  

Todos os que me veem escarnecem 

de mim, 

estendem os lábios e meneiam a 

cabeça: 

«Confiou no Senhor, Ele que o livre, 

Ele que o salve, se é seu amigo». 

  

Matilhas de cães me rodearam, 

cercou-me um bando de malfeitores. 

Trespassaram as minhas mãos e os 

meus pés, 

posso contar todos os meus ossos. 

  

Repartiram entre si as minhas vestes 

e deitaram sortes sobre a minha 

túnica. 

Mas Vós, Senhor, não Vos afasteis   

de mim, 

sois a minha força, apressai-Vos a 

socorrer-me. 

  

Hei de falar do vosso nome aos meus 

irmãos, 

hei de louvar-Vos no meio da 

assembleia. 

Vós, que temeis o Senhor, louvai-O, 

glorificai-O, vós todos os filhos de 

Jacob,  

reverenciai-O, vós todos os filhos de 

Israel. 

 
 

 

Uma carga pesada será 

ainda mais pesada, se acres-

centais o peso das vossas 

lamentações. 

(Gratry) 

Segunda Leitura 
(Filip 2, 6-11 

 
MONIÇÃO: 

O texto da carta de São Paulo aos 

cristãos de Filipos é uma proclamação da 

humildade de Cristo, especialmente 

manifestada na Sua Paixão. Terá sido, 

possivelmente um hino cantado nas 

comunidades primitivas de cristãos e que 

pode ser tema da nossa meditação 

frequente. 

  

LEITURA: 

 

 

Leitura da Epístola do 

apóstolo São Paulo aos 

Filipenses 

 
6Cristo Jesus, que era de 

condição divina, não Se valeu 

da sua igualdade com Deus,  
7mas aniquilou-Se a Si próprio. 

Assumindo a condição de 

servo, tornou-Se semelhante 

aos homens. Aparecendo como 

homem,  8humilhou-Se ainda 

mais, obedecendo até à morte 

e morte de cruz. 9Por isso Deus 

O exaltou e Lhe deu um nome 

que está acima de todos os 

nomes, 10para que ao nome de 

Jesus todos se ajoelhem no 

céu, na terra e nos abismos, 11e 

toda a língua proclame que 

Jesus Cristo é o Senhor, para 

glória de Deus Pai. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 

Tal como a 1.ª Leitura, também 

esta é um poema.  Deves prepará-la 

bem, para ser proclamada como um 

poema.  

Exercita alguma palavra que 

aches mais difícil de pronunciar, tais 

como: aniquilou-Se (o “u” também 

se lê “qui” e não “qi”). 

Não esqueças que, Leitor preve-

nido, vale por dois! 

 
COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

A comunidade de Filipos era 

muito boa e Paulo estava orgulhoso 

dela, mas, como acontece muitas 

vezes, havia também alguma inveja 

entre os cristãos. Havia quem 

procurasse chamar a atenção sobre 

si próprio, assumindo-se como chefe 

e impondo a sua vontade. 

Devido a esta situação, Paulo, na 

primeira parte da carta, recomenda 

com consternação: «Fazei com que 

seja completa a minha alegria: 

procurai ter os mesmos sentimentos, 

assumindo o mesmo amor, unidos 

numa só alma, tendo um só 

sentimento; nada façais por ambição, 

nem por vaidade; mas, com 

humildade, considerai os outros 

superiores a vós próprios, não tendo 

cada um em mira os próprios 

interesses, mas todos e cada um 

exatamente os interesses dos 

outros» (Fl 2, 2-4). 

Para melhor imprimir na mente e 

no coração dos filipenses este 

ensinamento, apresenta o exemplo 

de Cristo. Fá-lo citando um hino 

estupendo, conhecido em muitas das 

comunidades cristãs do século I. 

Em duas estrofes o hino conta a 

história de Jesus. Ele existia já antes 

de se fazer homem; encarnando-se, 

«esvaziou-se» da sua grandeza 

divina e aceitou entrar numa 

existência escrava da morte.  Não se 

revestiu da nossa humanidade como 

se fosse uma roupagem externa, da 

qual depois se libertou. Tornou-se 

para sempre semelhante a nós: 

assumiu a nossa fraqueza, a nossa 

ignorância, a nossa fragilidade, as 

nossas paixões, os nossos senti-

mentos e a nossa condição mortal. 

Mostrou-se aos nossos olhos na 

humildade do mais desprezado dos 

homens, o escravo, aquele a quem 

os Romanos reservavam o suplício 

ignominioso da cruz (v. 6-8). 

Mas o caminho que Ele percorreu 

não terminou com a humilhação e a 

morte na cruz. 

A segunda parte do hino (v. 9-11) 

canta a glória à qual Ele foi elevado: 

o Pai ressuscitou-o, estabeleceu-o 

como modelo para cada pessoa e 

deu-lhe o poder e o domínio sobre 

todas as criaturas. Toda a 

humanidade acabará por ser 

assimilada a Ele e nesse momento 

realizará o projeto de Deus. 
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Aclamação ao 

Evangelho 

 (Filip 2, 8-9) 
 

MONIÇÃO: 

 

Com profundo respeito e alegria 

contida, aclamemos o Evangelho da 

Paixão de Cristo que vais ser proclamado 

para nós. A morte de Cristo não é uma 

desgraça, uma derrota, mas um triunfo do 

Seu Amor por nós. 

 

 REFRÃO: 

 

Louvor a Vós, Jesus Cristo,  

Rei da Eterna glória 
 

Cristo obedeceu até à morte  

e morte de cruz. 

Por isso Deus O exaltou  

e Lhe deu um nome  

que está acima de todos os nomes. 

 
 

Evangelho 
(Mt 26, 14 – 27, 66) 

 
 

O Secretariado Diocesano de 

Liturgia recomenda que hajam 

vários ensaios de preparação de 

leitura, de modo a que a 

proclamação da Paixão do Senhor 

seja uma séria motivação para a 

vivência da Semana Santa, e 

acrescenta que, improvisar, nem 

sempre dá bons resultados. 
 

 
EVANGELHO – Forma longa 

 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus 
 
N   Naquele tempo, 14um dos doze, 

chamado Judas Iscariotes, foi ter com 

os príncipes dos sacerdotes 15e disse-

lhes: 

R   «Que estais dispostos a dar-me 

para vos entregar Jesus?» 

N   Eles garantiram-lhe trinta 

moedas de prata. 16E a partir de então, 

Judas procurava uma oportunidade 

para O entregar. 17No primeiro dia dos 

Ázimos, os discípulos foram ter com 

Jesus e perguntaram-Lhe: 

R   «Onde queres que façamos os 

preparativos para comer a Páscoa?» 

N   18Ele respondeu: 

J    «Ide à cidade, a casa de tal 

pessoa, e dizei-lhe: ‘O Mestre manda 

dizer: O meu tempo está próximo. É em 

tua casa que Eu quero celebrar a 

Páscoa com os meus discípulos’». 

N   19Os discípulos fizeram como 

Jesus lhes tinha mandado, e 

prepararam a Páscoa. 20Ao cair da 

noite, sentou-Se à mesa com os Doze.  
21Enquanto comiam, declarou: 

J    «Em verdade vos digo: Um de 

vós há de entregar-Me». 

N   22Profundamente entristecidos, 

começou cada um a perguntar-Lhe: 

R   «Serei eu, Senhor?» 

N   23Jesus respondeu: 

J    «Aquele que meteu comigo a 

mão no prato é que há de entregar-Me.  
24O Filho do homem vai partir, como 

está escrito acerca d’Ele. Mas ai 

daquele por quem o Filho do homem 

vai ser entregue! Melhor seria para 

esse homem não ter nascido». 

N   25Judas, que O ia entregar, 

tomou a palavra e perguntou: 

R   «Serei eu, Mestre?» 

N   Respondeu Jesus: 

J    «Tu o disseste». 

N   26Enquanto comiam, Jesus 

tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o 

e deu-o aos discípulos, dizendo: 

J    «Tomai e comei: Isto é o meu 

Corpo». 

N   27Tomou em seguida um cálice, 

deu graças e entregou-lho, dizendo: 

J    «Bebei dele todos, 28porque 

este é o meu Sangue, o Sangue da 

aliança, derramado pela multidão, para 

remissão dos pecados. 29Eu vos digo 

que não beberei mais deste fruto da 

videira, até ao dia em que beberei 

convosco o vinho novo no reino de 

meu Pai». 

N   30Cantaram os salmos e 

seguiram para o Monte das Oliveiras. 

N   31Então, Jesus disse-lhes: 

J    «Todos vós, esta noite, vos 

escandalizareis por minha causa, como 

está escrito: ‘Ferirei o pastor e 

dispersar-se-ão as ovelhas do 

rebanho’. 32Mas, depois de ressuscitar, 

preceder-vos-ei a caminho da Galileia». 

N   33Pedro interveio, dizendo: 

R   «Ainda que todos se 

escandalizem por tua causa, eu não me 

escandalizarei». 

N   34Jesus respondeu-lhe: 

J    «Em verdade te digo: Esta 

mesma noite, antes do galo cantar, Me 

negarás três vezes». 

N   35Pedro disse-lhe: 

R   «Ainda que tenha de morrer 

contigo, não Te negarei». 

N   E o mesmo disseram todos os 

discípulos. 36Então, Jesus chegou com 

eles a uma propriedade, chamada 

Getsémani e disse aos discípulos: 

J    «Ficai aqui, enquanto Eu vou 

além orar». 

N   37E, tomando consigo Pedro e 

os dois filhos de Zebedeu, começou a 

entristecer-Se e a angustiar-Se.  
38Disse-lhes então: 

J    «A minha alma está numa 

tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai 

comigo». 

N   39E adiantando-Se um pouco 

mais, caiu com o rosto por terra, 

enquanto orava e dizia: 

J    «Meu Pai, se é possível, passe 

de Mim este cálice. Todavia, não se 

faça como Eu quero, mas como Tu 

queres». 

N   40Depois, foi ter com os 

discípulos, encontrou-os a dormir e 

disse a Pedro: 

J    «Nem sequer pudestes vigiar 

uma hora comigo! 41Vigiai e orai, para 

não cairdes em tentação. O espírito 

está pronto, mas a carne é fraca». 

N   42De novo Se afastou, pela 

segunda vez, e orou, dizendo: 

J    «Meu Pai, se este cálice não 

pode passar sem que Eu o beba, faça-

se a tua vontade». 

N   43Voltou novamente e 

encontrou-os a dormir, pois os seus 

olhos estavam pesados de sono.  
44Deixou-os e foi de novo orar, pela 

terceira vez, repetindo as mesmas 

palavras. 45Veio então ao encontro dos 

discípulos e disse-lhes: 

J    «Dormi agora e descansai. 

Chegou a hora em que o Filho do 

homem vai ser entregue às mãos dos 

pecadores. 46Levantai-vos, vamos. 

Aproxima-se aquele que Me vai 

entregar». 

N   47Ainda Jesus estava a falar, 

quando chegou Judas, um dos Doze, e 

com ele uma grande multidão, com 

espadas e varapaus, enviada pelos 

príncipes dos sacerdotes e pelos 

anciãos do povo. 48O traidor tinha-lhes 

dado este sinal: 

R   «Aquele que eu beijar, é esse 

mesmo. Prendei-O». 

N   49Aproximou-se imediatamente 

de Jesus e disse-Lhe: 

R   «Salve, Mestre!» 

N   E beijou-O. 50Jesus respondeu- 

lhe: 

J    «Amigo, a que vieste?» 

N   Então avançaram, deitaram as 

mãos a Jesus e prenderam-n’O. 51Um 

dos que estavam com Jesus levou a 

mão à espada, desembainhou-a e feriu 

um servo do sumo sacerdote, 

cortando-lhe a orelha. 52Jesus disse-

lhe: 

J    «Mete a tua espada na bainha, 

pois todos os que puxarem da espada 

morrerão à espada. 53Pensas que não 

posso rogar a meu Pai que ponha já ao 

meu dispor mais de doze legiões de 

Anjos? 54Mas como se cumpririam as 

Escrituras, segundo as quais assim 

tem de acontecer?» 

N   55Voltando-Se depois para a 

multidão, Jesus disse: 

J    «Viestes com espadas e 

varapaus para Me prender como se 



fosse um salteador! Eu estava todos os 

dias sentado no templo a ensinar e não 

Me prendestes... 56Mas, tudo isto 

aconteceu para se cumprirem as 

Escrituras dos profetas». 

N   Então todos os discípulos O 

abandonaram e fugiram. 

N   57Os que tinham prendido Jesus 

levaram-n’O à presença do sumo 

sacerdote Caifás, onde os escribas e 

os anciãos se tinham reunido. 58Pedro 

foi-O seguindo de longe, até ao palácio 

do sumo sacerdote. Aproximando-se, 

entrou e sentou-se com os guardas, 

para ver como acabaria tudo aquilo.  
59Entretanto, os príncipes dos 

sacerdotes e todo o Sinédrio 

procuravam um testemunho falso 

contra Jesus para O condenarem à 

morte, 60mas não o encontravam, 

embora se tivessem apresentado 

muitas testemunhas falsas. Por fim, 

apresentaram-se duas 61que disseram: 

R   «Este homem afirmou: ‘Posso 

destruir o templo de Deus e reconstruí-

lo em três dias’». 

N   62Então, o sumo sacerdote 

levantou-se e disse a Jesus: 

R   «Não respondes nada? Que 

dizes ao que depõem contra Ti?» 

N   63Mas Jesus continuava calado. 

Disse-Lhe o sumo sacerdote: 

R   «Eu Te conjuro pelo Deus vivo, 

que nos declares se és Tu o Messias, o 

Filho de Deus». 

N   64Jesus respondeu-lhe: 

J    «Tu o disseste. E Eu digo-vos: 

vereis o Filho do homem sentado à 

direita do Todo-poderoso, vindo sobre 

as nuvens do céu». 

N   65Então, o sumo sacerdote 

rasgou as vestes, dizendo: 

R   «Blasfemou. Que necessidade 

temos de mais testemunhas? 66Acabais 

de ouvir a blasfémia. Que vos parece?» 

N   Eles responderam: 

R   «É réu de morte». 

N   67Cuspiram-Lhe então no rosto e 

deram-Lhe punhadas. Outros 

esbofeteavam-n’O, dizendo: 

R   68«Adivinha, Messias: quem foi 

que Te bateu?» 

N   69Entretanto, Pedro estava 

sentado no pátio. Uma criada 

aproximou-se dele e disse-lhe: 

R   «Tu também estavas com Jesus, 

o galileu». 

N   70Mas ele negou diante de todos, 

dizendo: 

R   «Não sei o que dizes». 

N   71Dirigindo-se para a porta, foi 

visto por outra criada que disse aos 

circunstantes: 

R   «Este homem estava com Jesus 

de Nazaré». 

N   72E, de novo, ele negou com 

juramento: 

R   «Não conheço tal homem». 

N   73Pouco depois, aproximaram-se 

os que ali estavam e disseram a Pedro: 

R   «Com certeza tu és deles, pois 

até a fala te denuncia». 

N   74Começou então a dizer 

imprecações e a jurar: 

R   «Não conheço tal homem». 

N   E, imediatamente, um galo 

cantou. 75Então, Pedro lembrou-se das 

palavras que Jesus dissera: «Antes do 

galo cantar, tu Me negarás três vezes». 

E, saindo, chorou amargamente. 27, 1Ao 

romper da manhã, todos os príncipes 

dos sacerdotes e os anciãos do povo 

se reuniram em conselho contra Jesus, 

para Lhe darem a morte. 2Depois de 

Lhe atarem as mãos, levaram-n’O e 

entregaram-n’O ao governador Pilatos.  
3Então Judas, que entregara Jesus, 

vendo que Ele tinha sido condenado, 

tocado pelo remorso, devolveu as 

trinta moedas de prata aos príncipes 

dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: 

R   4«Pequei, entregando sangue 

inocente». 

N   Mas eles replicaram: 

R   «Que nos importa? É lá 

contigo». 

N   5Então arremessou as moedas 

para o santuário, saiu dali e foi-se 

enforcar. 6Mas os príncipes dos 

sacerdotes apanharam as moedas e 

disseram: 

R   «Não se podem lançar no 

tesouro, porque são preço de sangue». 

N   7E, depois de terem deliberado, 

compraram com elas o Campo do 

Oleiro. 8Por este motivo se tem 

chamado àquele campo, até ao dia de 

hoje, «Campo de Sangue». 9Cumpriu-

se então o que fora dito pelo profeta: 

«Tomaram trinta moedas de prata, 

preço em que foi avaliado Aquele que 

os filhos de Israel avaliaram 10e deram-

nas pelo Campo do Oleiro, como o 

Senhor me tinha ordenado».] 

N   11Entretanto,] Jesus foi levado à 

presença do governador, que lhe 

perguntou: 

R   «Tu és o Rei dos judeus?» 

N   Jesus respondeu: 

J    «É como dizes». 

N   12Mas, ao ser acusado pelos 

príncipes dos sacerdotes e pelos 

anciãos, nada respondeu. 13Disse-Lhe 

então Pilatos: 

R   «Não ouves quantas acusações 

levantam contra Ti?» 

N   14Mas Jesus não respondeu 

coisa alguma, a ponto de o governador 

ficar muito admirado. 15Ora, pela festa 

da Páscoa, o governador costumava 

soltar um preso, à escolha do povo.  
16Nessa altura, havia um preso famoso, 

chamado Barrabás. 17E, quando eles se 

reuniram, disse-lhes: 

R   «Qual quereis que vos solte? 

Barrabás, ou Jesus, chamado Cristo?» 

N   19Ele bem sabia que O tinham 

entregado por inveja. 20Enquanto 

estava sentado no tribunal, a mulher 

mandou-lhe dizer: 

R   «Não te prendas com a causa 

desse justo, pois hoje sofri muito em 

sonhos por causa d’Ele». 

N   Entretanto, os príncipes dos 

sacerdotes e os anciãos persuadiram a 

multidão a que pedisse Barrabás e 

fizesse morrer Jesus. 21O governador 

tomou a palavra e perguntou-lhes: 

R   «Qual dos dois quereis que vos 

solte?» 

N   Eles responderam: 

R   «Barrabás». 

N   22Disse-lhes Pilatos: 

R   «E que hei de fazer de Jesus, 

chamado Cristo?» 

N   Responderam todos: 

R   «Seja crucificado». 

N   23Pilatos insistiu: 

R   «Que mal fez Ele?» 

N   Mas eles gritavam cada vez 

mais: 

R   «Seja crucificado». 

N   24Pilatos, vendo que não 

conseguia nada    e aumentava o 

tumulto, mandou vir água e lavou as 

mãos na presença da multidão, 

dizendo: 

R   «Estou inocente do sangue 

deste homem. Isso é lá convosco». 

N   25E todo o povo respondeu: 

R   «O seu sangue caia sobre nós e 

sobre os nossos filhos». 

N   26Soltou-lhes então Barrabás. E, 

depois de ter mandado açoitar Jesus, 

entregou-lh’O para ser 

crucificado. 27Então os soldados do 

governador levaram Jesus para o 

pretório e reuniram à volta d’Ele toda a 

coorte. 28Tiraram-Lhe a roupa e 

envolveram-n’O num manto vermelho.  
29Teceram uma coroa de espinhos e 

puseram-Lha na cabeça e colocaram 

uma cana na sua mão direita. 

Ajoelhando diante d’Ele, escarneciam-

n’O, dizendo: 

R   «Salve, Rei dos judeus!» 

N   30Depois, cuspiam-Lhe no rosto 

e, pegando na cana, batiam-Lhe com 

ela na cabeça. 31Depois de O terem 

escarnecido, tiraram-Lhe o manto, 

vestiram-Lhe as suas roupas e 

levaram-n’O para ser crucificado. 

N   32Ao saírem, encontraram um 

homem de Cirene, chamado Simão, e 

requisitaram-no para levar a cruz de 

Jesus. 33Chegados a um lugar 

chamado Gólgota, que quer dizer lugar 

do Calvário, 34deram-Lhe a beber vinho 

misturado com fel. Mas Jesus, depois 

de o provar, não quis beber. 35Depois 

de O terem crucificado, repartiram 

entre si as suas vestes, tirando-as à 

sorte, 36e ficaram ali sentados a 

guardá-l’O. 37Por cima da sua cabeça 

puseram um letreiro, indicando a causa 

da sua condenação: «Este é Jesus, o 

Rei dos judeus». 38Foram crucificados 

com Ele dois salteadores, um à direita 

e outro à esquerda. 39Os que passavam 

insultavam-n’O e abanavam a cabeça, 

dizendo: 



R   40«Tu, que destruías o templo e 

o reedificavas em três dias, salva-Te a 

Ti mesmo; se és Filho de Deus, desce 

da cruz». 

N   41Os príncipes dos sacerdotes, 

juntamente com os escribas e os 

anciãos, também troçavam d’Ele, 

dizendo: 

R   42«Salvou os outros e não pode 

salvar-Se a Si mesmo! Se é o Rei de 

Israel, desça agora da cruz e 

acreditaremos n’Ele. 43Confiou em 

Deus: Ele que O livre agora, se O ama, 

porque disse: ‘Eu sou Filho de Deus’». 

N   44Até os salteadores 

crucificados com Ele O insultavam.  
45Desde o meio-dia até às três horas da 

tarde, as trevas envolveram toda a 

terra. 46E, pelas três horas da tarde, 

Jesus clamou com voz forte: 

J    «Eli, Eli, lema sabachtani!», 

N   que quer dizer: «Meu Deus, meu 

Deus, porque Me 

abandonastes?» 47Alguns dos 

presentes, ouvindo isto, disseram: 

R   «Está a chamar por Elias». 

N   48Um deles correu a tomar uma 

esponja, embebeu-a em vinagre, pô-la 

na ponta duma cana e deu-Lhe a 

beber. 49Mas os outros disseram: 

R   «Deixa lá. Vejamos se Elias vem 

salvá-l’O». 

N   50E Jesus, clamando outra vez 

com voz forte, expirou. 

N   51Então, o véu do templo 

rasgou-se em duas partes, de alto a 

baixo; a terra tremeu e as rochas 

fenderam-se. 52Abriram-se os túmulos 

e muitos dos corpos de santos que 

tinham morrido ressuscitaram; 53e, 

saindo do sepulcro, depois da 

ressurreição de Jesus, entraram na 

cidade santa e apareceram a muitos.  
54Entretanto, o centurião e os que com 

ele guardavam Jesus, ao verem o 

tremor de terra e o que estava a 

acontecer, ficaram aterrados e 

disseram: 

R   «Este era verdadeiramente Filho 

de Deus». 

N  55Estavam ali, a observar de 

longe, muitas mulheres que tinham 

seguido Jesus desde a Galileia, para O 

servirem. 56Entre elas, encontrava-se 

Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e 

de José, e a mãe dos filhos de 

Zebedeu. 57Ao cair da tarde, veio um 

homem rico de Arimateia, chamado 

José, que também se tinha tornado 

discípulo de Jesus. 58Foi ter com 

Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E 

Pilatos ordenou que lho entregassem.  
59José tomou o corpo, envolveu-o num 

lençol limpo 60e depositou-o no seu 

sepulcro novo que tinha mandado 

escavar na rocha. Depois rolou uma 

grande pedra para a entrada do 

sepulcro, e retirou-se. 61Entretanto, 

estavam ali Maria Madalena e a outra 

Maria, sentadas em frente do sepulcro. 

 62No dia seguinte, isto é, depois da 

Preparação, os príncipes dos 

sacerdotes e os fariseus foram ter com 

Pilatos 63e disseram-lhe: 

R   «Senhor, lembrámo-nos do que 

aquele impostor disse quando ainda 

era vivo: ‘Depois de três dias 

ressuscitarei’. 64Por isso, manda que o 

sepulcro seja mantido em segurança 

até ao terceiro dia, para que não 

venham os discípulos roubá-lo e dizer 

ao povo: ‘Ressuscitou dos mortos’. E a 

última impostura seria pior do que a 

primeira». 

N   Pilatos respondeu: 

R   65«Tendes à vossa disposição a 

guarda: ide e guardai-o como 

entenderdes». 

N   66Eles foram e guardaram o 

sepulcro, selando a pedra e pondo a 

guarda. 

 

Palavra da Salvação. 

 

 
COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

Todos os evangelistas dedicam 

bastante espaço ao relato da paixão 

e morte de Jesus. Os factos são, 

fundamentalmente, os mesmos, 

embora narrados de formas e a partir 

de perspetivas diferentes. Cada 

evangelista apresenta também 

episódios, detalhes e destaques 

próprios. Estes indicam a sua 

atenção e o seu interesse por alguns 

temas de catequese considerados 

significativos e urgentes para as suas 

comunidades. 

A versão do relato da paixão que 

hoje nos é proposta é a de Mateus. 

No nosso comentário vamo-nos 

limitar a sublinhar os aspetos 

característicos. 

O primeiro, muito importante, é 

que Mateus enquadra todo o relato 

com repetidas chamadas de atenção 

para o cumprimento das Escrituras. 

Ainda quando está sentado à 

mesa, durante a Última Ceia, Jesus 

pronuncia uma frase que dá a chave 

de leitura para tudo o que irá 

acontecer em seguida: «O Filho do 

homem vai partir, como está escrito 

acerca dele» (Mt 26, 24). 

Em seguida, no Jardim das 

Oliveiras, quando os guardas se 

aproximam para o prender, como se 

fosse um bandido, Ele reage dizendo: 

«Tudo isto aconteceu para se cumpri-

rem as Escrituras dos profetas» (Mt 

26, 56). 

Mateus nota que até mesmo os 

detalhes mais secundários da paixão, 

como o da traição de Judas por trinta 

moedas de prata, tinham sido 

anunciados pelos profetas  

Temos sobretudo um paralelismo, 

desejado por este evangelista, entre 

a paixão de Jesus e o drama vivido 

pelo justo de quem se fala no Salmo 

22. Vejamos: 

– Como Jesus na cruz (Mt 27, 

46), também este homem dirige ao 

Senhor o grito: «Meu Deus, meu 

Deus, porque me abandonaste?»   

(SI 22, 2). 

– É objeto dos mesmos 
escárnios: «Todos os que me veem 

escarnecem de mim; estendem os 

lábios e abanam a cabeça. Confiou 

no Senhor, Ele que o livre; Ele que o 

salve, já que é seu amigo» (SI 22, 8-

9); é exatamente o que aconteceu ao 

pé da cruz, e são idênticos os 

insultos dirigidos a Jesus (Mt 27, 

39.41-43). 

– Também ele, como Jesus, tem 

sede (Mt 27, 34.48): «A minha 

garganta secou-se como barro 

cozido» (SI 22, 16). 

– Está envolvido por malvados e 

diz: «Trespassaram as minhas mãos 

e os meus pés» (SI 22, 17). Depois 

continua: «Repartem entre si as 

minhas vestes e sorteiam a minha 

túnica» (SI 22, 19). Foi o que fizeram 

os soldados aos pés da cruz (Mt 27, 

35). 

– E por fim, como Jesus (Mt 27, 

50), também ele emite um grito (SI 

22, 25). 

São tantas e tais as 

correspondências que somos levados 

a supor que o autor do salmo queria 

fazer uma previsão exata, até aos 

mínimos detalhes, do que um dia iria 

acontecer ao Messias. Mas não é 

assim. As semelhanças surpreenden-

tes são devidas a uma escolha teo-

lógica do evangelista, que quis contar 

a paixão e morte de Jesus tendo em 
conta o esquema deste salmo. Fê-lo 
para ajudar os leitores a irem mais 

além do simples dado de crónica e a 

entenderem o significado profundo do 

que estava a acontecer. 

Também os outros evangelistas 

citam as Escrituras, mas nenhum 

com tanta insistência. É que Mateus 

escreve o seu Evangelho para os 

Judeus, que foram educados pelas 

catequeses dos rabis a esperarem 

um Messias vencedor, dominador, 

grande, poderoso. Perante o falhan-

ço  com  que  se  concluiu  a  vida de  
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Jesus, quem tinha a coragem de o 

apresentar como Messias? 

O desafio que, aos pés da cruz, é 

lançado a Jesus por sacerdotes, 

escribas e anciãos: «Salvou os 

outros e não pode salvar-se a si 

mesmo! Se é o rei de Israel, desça 

agora da cruz e acreditaremos nele» 

(Mt 27,40), deve ser entendido nesta 

ótica. Estão dispostos a acreditar em 

quem vence, não em quem perde. 

Aos Judeus e a todos os que 

também hoje se escandalizam diante 

de um Messias derrotado, Mateus 

responde: as profecias do Antigo 

Testamento anunciam um Messias 

humilhado, perseguido e morto; 

apresentam-no como o companheiro 

de cada pessoa sofredora e oprimida. 

Deus não salvou milagrosamente 

Cristo de uma situação difícil, não 

impediu a injustiça e a morte do 

Filho, mas transformou a sua derrota 

em vitória, a sua morte em 

nascimento, o seu túmulo num seio 

do qual nasceu para uma vida sem 

fim. 

Nele, Deus mostrou-nos que não 

vence o mal impedindo-o com 

intervenções prodigiosas, mas 

tirando-lhe o poder de fazer mal; 

mais ainda, tornando-o um momento 

de crescimento para a pessoa. 

Mesmo deixando-nos guiar e 

iluminar pelas escrituras – como 

sugere Mateus – é difícil assimilar 

esta lógica de Deus; é difícil aceitar 

que «se o grão de trigo, lançado à 

terra, não morrer, fica ele só; mas, se 

morrer, dá muito fruto» (Jo 12, 24). 

Um segundo ensinamento em 

que insiste, sobretudo Mateus, é o 

repúdio da violência e do uso das 

armas. Somente ele relata a frase de 

Jesus a Pedro que, para o defender, 

tinha desembainhado a espada: 

«Mete a tua espada na bainha, pois 

todos os que puxarem da espada 

morrerão à espada» (Mt 26, 52). 

Tertuliano, famoso apologeta do 

século II-III comentava: «Desarman-

do Pedro, Jesus tirou as armas da 

mão a cada soldado.» E alguns anos 

mais tarde o biblista Orígenes 

escrevia: «Nós, os cristãos, deixámos 

de empunhar a espada, já não 

aprendemos a arte da guerra, porque 

através de Jesus tornámo-nos filhos 

da paz.» 

Os primeiros cristãos não tinham 

dúvidas: o discípulo de Cristo devia 

estar disposto, como o Mestre, a dar 

a vida pelos irmãos, nunca a matá-

los. 

Um dos temas preferidos de 

Mateus é o do universalismo da 

salvação. 

Israel não pode considerar-se o 

único depositário das promessas. 

Cumpriu a tarefa que o Senhor lhe 

confiara: preparar a vinda do Reino 

de Deus. Agora é aguardado, é o 

primeiro dos convidados para o 

banquete (Mt 22, 1-6). Infelizmente, 

Israel recusou o convite, e nas 

primeiras comunidades cristãs esta 

escolha foi vivida como uma dolorosa 

laceração, como uma espada que 

trespassa a alma (Lc 2,35) como «um 

espinho na carne» (2 Cor 12, 7). 

Há dois factos no relato da paixão 

referidos apenas por Mateus: o 

sonho da mulher de Pilatos e o gesto 

do procurador de lavar as mãos, 

descarregando sobre os Judeus a 

culpa pela condenação à morte de 

Jesus (Mt 27, 19.24). Exprimem de 

forma emblemática o drama deste 

povo e a responsabilidade que 

assumiu ao não acolher o Messias, 

que lhe foi enviado por Deus. A 

expressão máxima desta recusa é o 

grito: «O seu sangue caia sobre nós 

e sobre os nossos filhos» (Mt 27, 25). 

A interpretação insensata desta frase 

teve consequências trágicas: ódios, 

acusações absurdas, violências, 

perseguições dos cristãos contra os 

Judeus. 

O sentido que Mateus lhe atribuiu 

é totalmente diferente. Impressionado 

pelas desgraças que, na segunda 

metade do século I, tinham atingido o 

seu povo, e que culminaram na 

destruição de Jerusalém, ele tinha 

intuído a causa de todos os males: os 

Judeus tinham escolhido a violência 

e recusado o Reino de Paz 

anunciado por Jesus. 

O evangelista quer avisar acerca 

do perigo de se repetir o mesmo erro. 

Quem se afasta de Cristo para seguir 

outros messias, quem confia na 

violência, quem cultiva projeto de 

domínio, acaba sempre por provocar 

mais desgraças: faz cair sangue 

sobre si e sobre os próprios filhos. 

Apenas Mateus relata os factos 

extraordinários que aconteceram no 

momento da morte de Jesus: «A terra 

tremeu e as rochas fenderam-se. 

Abriram-se os túmulos e muitos dos 

corpos de santos que tinham morrido 

ressuscitaram» (Mt 27, 51-56). 

Naquele tempo pensava-se que o 

mundo estivesse cheio de iniquidade, 

e todos aguardavam o nascimento de 

um mundo novo. Dizia-se que, no 

momento de passagem entre as duas 

épocas da humanidade, o Sol 

escureceria, as árvores derramariam 

sangue, as pedras partir-se-iam 

gritando e os mortos ressuscitariam. 

Assim, o que Mateus diz não 

deve ser entendido como o relato fiel 

de um facto acontecido a 7 de abril 

do ano 30, mas como a afirmação de 

um teólogo que, no momento da 

morte de Jesus, se dá conta do 

nascimento de um mundo novo. 

A sua é uma mensagem de 

alegria e de esperança, uma mensa-

gem enviada a todas as pessoas que 

se encontram na angustia e na dor, 

que se sentem circundadas pelas 

trevas da morte. O Reino de Deus 

teve início quando, na cruz, o Senhor 

revelou todo o seu amor e interesse 

pelo destino do homem. 

Outro episódio que é referido 

apenas por Mateus é a morte de 

Judas (Mt 27, 3-10). Este discípulo é 

o símbolo de todos aqueles que, 

durante um certo tempo, seguem o 

Mestre; depois, dando-se conta que 

Ele não realiza os seus sonhos de 

glória e a sua sede de poder, 

abandonam-no e põem-se até 

mesmo contra Ele. O episódio é 

narrado seguindo o esquema do 

único verdadeiro suicídio que se 

encontra no Antigo Testamento, o de 

Aitofel, o traidor de David (2 Sm 17, 

23) e apresenta zonas de sombra e 

mistérios que nunca serão esclareci-

dos, do ponto de vista histórico. 

 Libertando-nos por um momento 

dos estereótipos, não podemos 

deixar de sentir respeito e piedade 

pelo drama deste homem que – pelo 

modo como falam Pedro, João e os 

outros evangelistas em geral – 

parece não ter amigos no grupo dos 

Apóstolos. Quando viu o único que o 

amava ir ao encontro da morte, deve 

ter-se sentido terrivelmente só a 

carregar o peso do seu erro. 

Infelizmente, foi desabafar o seu 

tormento interior com as pessoas 

erradas, os sacerdotes do templo que 

se tinham servido dele. Se se tivesse 

dirigido a Cristo, a sua vida teria tido 

outro desfecho. 
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Por fim, apenas Mateus fala dos 

guardas postos a guardar o sepulcro 

(Mt 27,62-66). São o sinal do triunfo 

do mal. A sua presença testemunha 

que o justo foi vencido, o libertador 

reduzido ao silêncio e fechado para 

sempre num sepulcro. 

É a experiência que todos 

fazemos: o mal dá sempre a impres-

são de ter garantido o triunfo 

definitivo, de tal modo que parecem 

sonhos as esperanças de justiça do 

pobre, do fraco, do indefeso. Mas 

Deus garante a sua intervenção, 

inesperada. 

O seu anjo fará rolar qualquer 

pedra que impeça o regresso à vida, 

e sentar-se-á nela (Mt 28, 2), e os 

soldados postos em defesa da 

injustiça e da iniquidade fugirão 

aterrorizados da sua luz (Mt 28,4). 

 
 

Oração Universal 

 
 

(Na Missa Vespertina) 
 

 

 

1 – Pela santa Igreja, seus ministros e 

fiéis, 

para que, vivendo na fé o mistério   

da Paixão, 

recolham da árvore da cruz o fruto   

da esperança, 

oremos, irmãos. 

 

2 – Pelos ateus e pelos cristãos sem fé, 

para que, à semelhança do   

centurião do Evangelho, 

descubram em Cristo crucificado o  

Filho de Deus, 

oremos, irmãos. 

 

3 – Pelos que fazem as leis e julgam os  

             homens, 

para que defendam os inocentes e  

os oprimidos 

e restabeleçam o direito e a  

verdade, 

oremos, irmãos. 

 

4 – Pelos doentes, os moribundos e os  

agonizantes, 

para que sintam junto de si o  

Salvador, 

que nas mãos do Pai entregou o  

seu espírito, 

oremos, irmãos. 

 

 

5 – Por todos nós e pela nossa       

comunidade paroquial, 

para que, unidos à paixão e morte  

do Redentor, 

sejamos conduzidos à glória da  

Ressurreição, 

oremos, irmãos. 

 

 
 

(Na Missa do Dia) 
 
 
1 – Por aqueles que são traídos no seu 

amor, 

oremos a Jesus, entregue por  
um dos Doze. 

 
2 – Por aqueles a quem ninguém 

reconhece a sua dignidade, 

oremos a Jesus, coberto de        
injúrias e sarcasmos. 

 
3 – Por aqueles que são esmagados pela 

miséria e torturados, 

oremos a Jesus, que foi preso  
e maltratado. 

 
4 – Pelos que sofrem a doença e pelos 

moribundos, 

oremos e Cristo, agonizante  
sobre a cruz. 

 
5 – Pelos que lutam pela justiça e pela  

verdade, 

oremos a Jesus, que morreu  
inocente. 

 
6 – Pelos que já não têm mais esperança 

nesta vida, 

oremos a Jesus, que  
ressuscitou e está vivo para  
sempre. 

 

 
 

 
 

Antífona da 

Comunhão 

 Pai, se este cálice não pode passar 
sem que Eu o beba, faça-Se a tua 
vontade. 
 

 

 

A obediência é o  

caminho do nosso 

resgate 
  

A profecia de Isaías, proclamada 

como 1.ª Leitura, coloca-nos perante 

um texto escrito seis séculos antes 

da vinda de Cristo, que anuncia com 

impressionante realismo a Paixão de 

Jesus. 

Deus capacita o Seu Servo para 

cumprir a sua missão como 

consolador dos abatidos pelo 

sofrimento. O Senhor deu-me a graça 

de falar como um discípulo, para que 

eu saiba dizer uma palavra de alento 

aos que andam abatidos. 

 
 

 

Atentos à vontade  

de Deus 
 

 O discípulo, é aquele que está 

permanentemente à escuta do que 

Deus lhe manda, disposto a executar 

fielmente a Sua vontade, mesmo que 

isto lhe acarrete dores e ultra-

jes. Todas as manhãs Ele desperta 

os meus ouvidos, para eu escutar 

como escutam os discípulos. 

Jesus ensina-nos e anima-nos a 

levar a Cruz da vida, porque vai á 

nossa frente com uma que é 

imensamente mais pesada. 

Jesus aceita a cruz com genero-

sidade, sem lhe fazer descontos: eu 

não resisti nem recuei um passo. 

Jesus enfrenta-a com coragem:  

Apresentei as costas àqueles que me 

batiam e a face aos que me 

arrancavam a barba. 

O primeiro pecado – como todos 

os que se cometem no mundo – foi 

de desobediência à vontade de Deus. 

Cristo Jesus redime-nos da 

escravidão do pecado por uma 

docilidade generosa à vontade do 

Pai. 

 
 

 

O Senhor nunca nos  

desampara 
 

O Senhor nunca nos desampara 

e, no entanto, a Liturgia coloca em 

nossos lábios o salmo 21, oração de 

um pobre abandonado e triste, o 

mesmo que Jesus Cristo rezou na 

Cruz, na tarde de Sexta-Feira Santa. 

Esta oração exprime, sem dúvida, 

sentimentos de aflição e dor, mas 

também a nossa confiança ilimitada 

no Senhor. É a voz dum filho que 

desabafa com o Pai, com a 

esperança de receber consolação. 

É uma oração para rezarmos 

especialmente naqueles momentos 

em que a cruz se torna mais pesada,  
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quer em si mesma, quer pela 

incompreensão dos que mais nos 

deviam ajudar: Meu Deus, meu Deus, 

porque me abandonastes? 

 
 

 

O preço da nossa  

Redenção 
  

São Paulo, na carta aos 

Filipenses, transmite-nos um hino da 

Igreja dos primeiros tempos. 

O Filho de Deus reduz-Se à 
condição de servo 

Nele se canta o mistério da 

Encarnação, recordando algumas 

verdades fundamentais: a existência 

divina de Cristo; o ocultamento da 

Sua glória na fraqueza da condição 

humana; a Sua humilhação suprema 

– descendo quase abaixo da nossa 

dignidade – para nos servir, termi-

nando na morte da Cruz. Mas o Pai 

acaba por glorificá-l'O com a 

Ressurreição gloriosa. 

Por isso, todas as gerações 

aclamaram e hão de aclamar Jesus 

Cristo, o único Salvador do mundo, 

ontem, hoje e sempre. 

As nossas perguntas sobre a 
Paixão de Jesus 

São Marcos, ao descrever-nos a 

Paixão de Jesus, procura responder 

a uma pergunta que, possivelmente, 

teremos feito ao Senhor, no silêncio 

da nossa alma: Por que motivo a 

nossa salvação teve de se realizar 

por este caminho de sofrimento? 

A desobediência foi apagada 
pela obediência 

Recebemos apenas uma 

resposta que exige de nós um 

generoso ato de fé: porque era esta a 

vontade do Pai. A Paixão apresenta-      

-se como o cumprimento das 

Escrituras e, portanto, como um 

supremo ato de obediência. 

A pedagogia de Deus na Paixão 
de Jesus 

No entanto, somos capazes de 

vislumbrar algumas razões para este 

drama da Paixão: era a única 

linguagem que seríamos capazes de 

entender, para gravar na inteligência 

e no coração algumas verdades: a 

loucura do Amor de Deus por nós; a 

tremenda fealdade (malvadez) do 

pecado; e o valor infinito de cada 

pessoa humana, por mais degrada 

que se encontre. 

Os apelos de cada Eucaristia 
dominical 

Em cada Celebração da 

Eucaristia, com a renovação da 

Paixão e Morte do Senhor, sentimos 

diversos apelos: ao nosso Amor a 

Deus, sem limites de qualquer 

espécie; à disposição interior para 

evitar o pecado, mesmo ao preço do 

sacrifício da vida; à generosidade no 

dar a mão a cada pessoa, ajudando-        

-a a crescer até à dimensão de Jesus 

Cristo, a começar especialmente 

pelas pessoas mais necessitadas. 

De tudo isto nos fala o silêncio de 

Maria, com a alma trespassada de 

dor, enquanto Jesus agoniza no 

Calvário. 

 
 

Aniversários 
de Leitores 

 
Esta semana, temos apenas dois 

aniversários natalícios. 

Trata-se de Maria Guiomar, 

Leitora da Paróquia de Carvalhosa, 

na próxima quinta-feira, dia 9 de abril 

e de Cátia Vanessa, Leitora da 

Paróquia de Eiriz, no dia seguinte, 

dia 10 de abril. 

À Maria Guiomar e à Cátia 

Vanessa, o Jornal do Leitor deseja-       

-vos muitas felicidades 

 
 

Humor 
 

Troca macabra 

– Papá, o teu sócio morreu esta 

manhã. Tu não podias dar o lugar 

dele para o meu noivo? 

– Não vejo nenhum inconve-

niente, filha.  É questão de ires falar 

com o empregado da agência 

funerária! 

 

Candidato: 

– O seu inquilino afogou-se agora 

mesmo na praia! Posso tomar de 

aluguer o apartamento onde ele 

morava?... 

Senhorio: 

– Impossível! Já o aluguei ao 

indivíduo que o empurrou!... 

 

Na prisão: 

– Nesta cadeia todos os presos 

são obrigados a trabalhar, ouviu? 

Que profissão escolhe? 

– A de caixeiro-viajante, senhor 

diretor. 

 
 

 

Seis Adágios 

populares 
 

1 

Quem quiser saber coisas, 

 vá à forja do ferreiro, dê a volta pelo 

forno e venha pelo fiadeiro. 
 

2 

Quem tem dedos, 

 toca viola. 
 

3 

Quem é o teu inimigo?  

– O oficial do teu ofício. 
 

4 

Alfaiates, 

 não são homens carpinteiros,  

nem sequer lavradores são 

que nos trabalham o pão. 
 

5 

A água, 

 cria boa gente. 
 

6 

Sábados a chover  

e bêbados a beber, nunca são fartos 

 

 
 

 

Mensagens dos 

nossos Bispos 
 

Todos os anos, pela Quaresma, 

os bispos portugueses escrevem 

mensagens próprias deste Tempo, 

para os seus fiéis.  

 

«Colocar o Mistério pascal no 

centro da vida, significa sentir 

compaixão pelas chagas de Cristo 

crucificado, presentes nas inúmeras 

vítimas inocentes das guerras, das 

prepotências contra a vida desde a  
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do nascituro até à do idoso, das 

variadas formas de violência, dos 

desastres ambientais, da iníqua 

distribuição dos bens da terra, do 

tráfico de seres humanos em todas 

as suas formas e da sede 

desenfreada de lucro, que é uma 

forma de idolatria.» 

Papa Francisco 

 
«Sempre que partilhamos o que 

somos e o que temos, unindo-nos a 

todos os homens e mulheres de boa 

vontade, contrariamos a inclinação 

para “construir muros” à nossa volta, 

bem como a tendência para a 

acumulação supérflua e o desper-

dício, e contribuímos para minorar o 

sofrimento humano, tornando-nos 

semeadores de esperança.» 

D. Manuel Quintas  

(bispo do Algarve) 

 
«O nosso modo de vida, na 

austeridade e na ascese, no limitar o 

consumo e a viver no essencial para 

uma vida digna, coloca-nos na 

direção de proteger o ambiente e de 

assumirmos modos de vida 

saudáveis; mas igualmente o dever 

de partilha com os que sofrem 

necessidades também materiais.» 

D. João Lavrador  

(bispo de Angra) 

 
«Quando não vivemos como 

filhos de Deus, muitas vezes 

adotamos comportamentos que 

põem em risco a relação com o 

próximo e as outras criaturas – mas 

também nos destruímos a nós 

próprios. Quando se abandona a lei 

de Deus, a lei do amor, acaba por se 

afirmar a lei do mais forte sobre o 

mais fraco – o que debilita os 

vínculos com Deus, com a família, 

com a sociedade e com a Igreja.» 

D. António Moiteiro  

(bispo de Aveiro) 

 
«Não esqueçais: celebrar a 

Páscoa é reviver o Batismo e 

celebrar a Eucaristia. Viver a 

Quaresma é convertermo-nos do 

pecado e cultivarmos, na oração, a 

intimidade com o Senhor que nos 

transfigura, e praticarmos o jejum e a 

esmola para vivermos em verdadeira 

comunhão com os irmãos e com a 

natureza.» 

D. João Marcos  

(bispo de Beja) 

 

«Quaresma, tempo de profetismo 

social. A Igreja não é uma casa 

fechada. Deve ter as portas abertas 

para conhecer e amar o mundo.» 

D. Jorge Ortiga  

(arcebispo de Braga) 

 
«Corram o risco de ser eucaristia, 

numa escuta atenta que nos levanta. 

Assumamos este desafio com 

responsabilidade, criatividade e 

audácia!» 

D. José Cordeiro  

(bispo de Bragança-Miranda) 

 
«A Quaresma é um tempo 

privilegiado para “vermos” e 

“ouvirmos” o Senhor, isto é, para 

entrarmos numa relação de profunda 

amizade com Ele, por meio de uma 

experiência forte de encontro, que 

mude a nossa vida. Trata-se de uma 

relação que se constrói com a 

abertura à sua graça e com o auxílio 

das práticas legadas pela solicitude 

da nossa Mãe Igreja.» 

D. Virgílio Antunes  

(bispo de Coimbra) 

 
«Batizados na morte e 

ressurreição de Cristo, somos 

chamados a viver segundo os 

critérios do Homem Novo, não 

seguindo meras propostas ideoló-

gicas nem uma moral abstrata, mas o 

testemunho de vida de Cristo, na sua 

obediência filial ao Pai. No tempo da 

Quaresma, o Povo de Deus é 

convidado a empreender um esforço 

exigente e libertador, abrindo-o ao 

chamamento do Senhor e da 

Comunidade cristã.» 

D. Francisco Senra Coelho  

(arcebispo de Évora) 

 
«[A Quaresma] convida-nos a não 

poluir, a andar a pé, atividade que faz 

muito bem à saúde e ao ambiente, a 

poupar energia elétrica e a usar de 

forma parcimoniosa essa panóplia de 

meios que favorecem o bem-estar, 

mas que são também altamente 

poluentes e, por vezes, até induzem 

vícios.» 

D. Rui Valério  
(bispo das Forças Armadas e de 

Segurança) 

«Uma das atitudes centrais para 

vivermos assim é a celebração do 

sacramento da Penitência, também 

conhecido por ‘confissão’. O Papa 

Francisco, todos os anos, nos dá o 

exemplo, dirigindo-se a um confessor 

e confessando-se à vista de todos. 

Sigamos o seu exemplo.» 

D. Nuno Brás  

(bispo do Funchal) 

 
«Que Maria santíssima nos ajude 

a viver, com renovada esperança, 

este tempo forte da Quaresma, uma 

grande oportunidade que Deus nos 

dá e nós desejamos aproveitar da 

melhor maneira.» 

D. Manuel Felício  

(bispo da Guarda) 

 
«Para a prática da oração, além 

de outras formas ao gosto de cada 

um e das famílias, propomos e 

recomendamos novamente a todo o 

povo de Deus o retiro popular, 

segundo o método da leitura orante 

da Palavra de Deus, com o opúsculo 

‘Chamados e enviados pelo 

Senhor’.» 

D. António Marto,  

(bispo de Leiria-Fátima) 

 
«A Quaresma que iniciamos 

alarga-nos à maneira divina de ver, 

julgar e agir, como em Cristo se 

revelou. À sua luz, formaremos 

plenamente a consciência, nunca 

perdendo de vista a finalidade das 

coisas, quando atendemos a cada 

uma em particular. Assim 

ganharemos a liberdade de 

consciência, pois a verdade liberta. 

Assim faremos a objeção de 

consciência, sempre que for o caso.» 

D. Manuel Clemente  

(Patriarca de Lisboa) 

 
«A autenticidade e a verdade, a 

caridade, o exercício da comunhão 

vivificante com Cristo, que 

traduzimos tradicionalmente nas 

atitudes de jejum, partilha e oração, 

são os grandes sinais da Quaresma» 

D. Antonino Dias  

(bispo de Portalegre-Castelo Branco) 
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«Vivamos esta quaresma 

cristãmente para saborearmos e 

participarmos na alegria e na 

santidade do Ressuscitado.» 

D. Manuel Linda  

(bispo do Porto) 

 

«Caminhemos, então, aprovei-

tando este tempo favorável da 

Quaresma para retomar em nossas 

vidas a fonte da verdade e do amor.» 

D. José Traquina  

(bispo de Santarém) 

 

«Não há verdadeiro compromisso 

religioso sem esse partilhar o pão 

que mata a fome à mesa; a 

proximidade que aconchega os 

solitários; a educação para as 

crianças sem futuro; a esperança 

para os que são vítimas do 

sofrimento, do desconforto e do 

abandono; a fé para aqueles que não 

chegaram ainda a perceber o amor e 

a vida do Pai do céu.» 

D. José Ornelas  

(bispo de Setúbal) 

 

«É tempo favorável, em especial, 

para acolhermos o convite que 

precede e torna possível viver essa 

oferta da vida e vitória sobre a morte 

da parte de Cristo.» 

D. Anacleto Oliveira  

(bispo de Viana do Castelo) 

 

«Percorrer este caminho de 40 

dias com a Igreja, favorecerá o 

reencontro com Cristo pascal e o 

assumir de uma identidade cristã 

mais purificada, alegre e compro-

metida.» 

D. António Augusto  

(bispo de Vila Real) 

 

«[A Quaresma é] tempo 

privilegiado para escutar a Palavra de 

Deus, tempo de conversão, de 

oração mais intensa, de jejum mais 

fecundo e de esmola mais generosa, 

convida-nos a partilhar os nossos 

bens com os mais necessitados» 

D. António Luciano 

(bispo de Viseu) 

 
 

Hoje é o Dia Mundial da 

Juventude 

 

COVID-19 

Perguntas frequentes 
 

O que são os coronavírus? 

Os coronavírus são uma família 

de vírus que podem causar infeções 

nas pessoas. Normalmente estas 

infeções afetam o sistema respira-

tório, podendo ser semelhantes à 

gripe ou evoluir para uma doença 

mais grave, como pneumonia. 

 

O que é o novo coronavírus? 

O novo coronavírus, designado 

SARS-CoV-2, foi identificado pela 

primeira vez em dezembro de 2019 

na China, na cidade de Wuhan. Este 

novo agente nunca tinha sido 

identificado anteriormente em seres 

humanos. A fonte da infeção é ainda 

desconhecida. 

Ainda está em investigação a via 

de transmissão. A transmissão pes-

soa a pessoa foi confirmada e já 

existe infeção em muitos países e em 

pessoas que não tinham visitado o 

mercado de Wuhan. A investigação 

prossegue. 

 

COVID 19 é o mesmo que o 

SARS- CoV-2? 

Não. SARS-CoV-2 é o nome do 

novo vírus e significa Severe 

Respiratory Acute Syndrome 

(Síndrome Respiratória Aguda 

Grave) – Coronavírus – 2. Existe 

outro coronavírus que causa uma 

Síndrome Respiratória Aguda Grave, 

que foi identificado em 2002, este é 

chamado “SARS-CoV”, por isso o 

Novo Coronavírus é designado por 

“SARS-CoV-2”. COVID-19 (Corona-

virus Disease) é o nome da doença e 

significa Doença por Coronavírus 

2019, fazendo referência ao ano em 

que foi descoberta. 

 

Qual é a origem do novo 

coronavírus? 

Segundo as informações 

publicadas pelas autoridades 

internacionais, a fonte da infeção é 

desconhecida e ainda pode estar 

ativa. A maioria dos casos está 

associada a um mercado em Wuhan 

(Wuhan’s Huanan Seafood 

Wholesale Market), específico para 

alimentos e animais vivos (peixe, 

mariscos e aves). O mercado foi 

encerrado a 1 de janeiro de 2020. 

Como os primeiros casos de infeção 

estão relacionados com pessoas que 

frequentaram este mercado, suspei-

ta-se que o vírus seja de origem 

animal, mas não há certezas. Isto 

porque já foram confirmadas infeções 

em pessoas que não tinham visitado 

este mercado. A investigação 

prossegue. 

 

Já houve algum surto com 
coronavírus em anos 

anteriores? 

Sim. Em anos anteriores foram 

identificados alguns coronavírus que 

provocaram surtos e infeções 

respiratórias graves em humanos. 

Exemplos disto foram:  

– entre 2002 e 2003 a síndrome 

respiratória aguda grave (infeção 

provocada pelo coronavírus SARS-

CoV); 

      – em 2012 a síndrome respira-

tória do Médio Oriente (infeção 

provocada pelo coronavírus MERS-

CoV). 

 

Qual é o risco para Portugal? 

A avaliação de risco encontra-se 

em atualização permanente, de 

acordo com a evolução do surto. O 

Centro Europeu de Prevenção e 

Controlo das Doenças (ECDC) e a 

Direção-Geral da Saúde (DGS) 

emitem comunicados diários com o 

sumário da informação e recomen-

dações mais recentes. 

 

Quais são os sinais e 

sintomas? 

A maioria das pessoas infetadas 

apresentam sintomas de infeção 

respiratória aguda ligeiros a 

moderados: 

– Febre (T>37,5ºC) 
– Tosse 
– Dificuldade respiratória (Falta 

de ar) 
Em casos mais graves pode 

causar pneumonia grave com 

insuficiência respiratória aguda, 

falência renal e de outros órgãos, e 

eventual morte. Contudo, a maioria 

dos casos recupera sem sequelas. 
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As Eucaristias estão suspensas 
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https://rr.sapo.pt/2020/02/26/religiao/diocese-vai-colaborar-na-adaptacao-de-espacos-para-pessoas-sem-abrigo-no-porto/noticia/183327/
https://rr.sapo.pt/2020/02/26/religiao/diocese-de-santarem-vai-ajudar-vitimas-das-cheias-em-mocambique/noticia/183316/
https://rr.sapo.pt/2020/02/26/religiao/nao-ha-verdadeiro-compromisso-religioso-sem-partilhar-o-pao-diz-d-jose-ornelas/noticia/183308/
https://rr.sapo.pt/2020/02/26/religiao/diocese-de-viana-do-castelo-apoia-gabinete-de-atendimento-a-familia/noticia/183329/
https://rr.sapo.pt/2020/02/19/religiao/bispo-de-vila-real-o-cristao-nao-pode-ignorar-as-injusticas-nem-esquecer-o-compromisso-na-defesa-dos-mais-frageis/noticia/182622/

