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Judas, o Cireneu e Eu 

(8) 

PILATOS  

Pilatos, vendo que nada conseguia e que o 

tumulto aumentava cada vez mais, mandou 

vir água e lavou as mãos na presença da 

multidão, dizendo: «Estou inocente deste 

sangue. Isso é convosco». 

                            (Mt 27, 24) 

 

III 

A multidão cega,  

embrutecida,  

empurra-nos com a voz  

enraivecida. 

 

E lavamos as mãos  

prudentemente,  

para com as mãos  

taparmos a ferida  

que se abre,  

lentamente,  

em todos nós. 
 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 
 

 

Ceia do Senhor 

“Entrando no Tríduo Pascal, a 

comunidade cristã revive na Missa in 

Cena Domini o que aconteceu na 

última Ceia. No Cenáculo o Redentor 

quis antecipar, no Sacramento do pão 

e do vinho transformados no seu 

Corpo e no seu Sangue, o sacrifício da 

sua vida: ele antecipa esta sua morte, 

entrega livremente a sua vida, oferece 

o dom definitivo de si à humanidade. 

Com o lava-pés, repete-se o gesto 

com que Ele, tendo amado os seus, os 

amou até ao extremo (cf. Jo 13, 1) e 

deixou aos discípulos como seu 

distintivo este ato de humildade, o 

amor até à morte. Depois da Missa in 

Cena Domini, a liturgia convida os fiéis 

a estar em adoração do Santíssimo 

Sacramento, revivendo a agonia de 

Jesus no Getsémani. Assim podemos 

compreender melhor o mistério da 

Quinta-Feira Santa, que inclui o tríplice 

dom do Sacerdócio ministerial, da 

Eucaristia e do mandamento novo do 

amor (ágape)!”  – Bento XVI. 

Neste dia da instituição da 

Eucaristia, sentemo-nos com Cristo, à 

mesa da criação. E fixemos 

particularmente a nossa atenção nos 

dons que Jesus escolheu como sinal 

da sua presença: o pão e vinho. Com 

cada um dos dois sinais Ele doa-se-      

-nos totalmente. Comecemos por pedir 

ao Senhor que, desde já, nos lave e 

purifique dos nossos pecados, de 

modo a podermos tomar parte com 

Ele, à mesa, nestes santos mistérios. 
 

 

Introdução 

As três leituras deste dia santo 

contam-nos uma história de libertação 

e de amor. 
     Tudo começa no Egipto há três mil 

e duzentos anos. Um povo vive em 

condições desumanas, é oprimido, 

explorado, humilhado e Deus intervém 

para o fazer sair da terra de 

escravidão.      

Desde aquele dia, todos os anos – 

diz a primeira Leitura – Israel celebra a 

sua liberdade. Não recorda apenas o 

feliz evento acontecido a seus pais em 

terra estrangeira, mas celebra a sua 

atual liberdade. De facto, cada 

geração faz a experiência da 

intervenção de Deus em seu favor, e 

d'Ele recebe como dom a liberdade. 

Quem fez a experiência da opressão 

deveria repudiar para sempre todas as 

formas de escravidão, para si e para 

os outros. 

Isto não aconteceu a Israel que, 

chegado à sua terra, por sua vez, 

praticou em relação aos mais débeis, 

aos estrangeiros, aos pobres, aos 

indefesos, formas de escravidão 

severamente denunciadas pelos 

profetas. Não bastou libertar Israel do 

Egipto, foi necessária uma outra 

intervenção libertadora, mais difícil 

que a primeira: extrair do coração dos 

Israelitas a mentalidade assimilada no 

Egipto. 

     A segunda Leitura conta-nos o que 

aconteceu na nova Páscoa. Com o 

sacrifício de Cristo – que os cristãos 

celebram na Eucaristia – Deus deu 

aos homens a verdadeira liberdade. O 

trecho evangélico diz-nos quem é o 

homem verdadeiramente livre: é 

aquele que renunciou a todas as 

atitudes que caracterizam os 

poderosos: a arrogância, a ambição, a 

autosuficiencia, o domínio sobre os 

outros e escolheu o serviço. Lavando 

os pés aos discípulos, Jesus – o Mestre 
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o Senhor – indicou o caminho do novo 

êxodo: da escravidão do egoísmo à 

liberdade de doar-se aos outros. 

 
 

Antífona de Entrada 

cf. Gal 6, 14 

Toda a nossa glória está na cruz de 

Nosso Senhor Jesus Cristo. N'Ele está 

a nossa salvação, vida e ressurreição. 

Por Ele fomos salvos e livres. 

 
 

Primeira Leitura 
(Ex 12, 1-8.11-14) 

 
MONIÇÃO: 

 

A Primeira Leitura fala-nos da Ceia 

Pascal, da sua história e do seu sentido. 

 
LEITURA: 

  

 

Leitura do Livro do Êxodo  
 

1Naqueles dias, o Senhor 

disse a Moisés e a Aarão na 

terra do Egipto: 2«Este mês será 

para vós o princípio dos meses; 

fareis dele o primeiro mês do 

ano. 3Falai a toda a comunidade 

de Israel e dizei-lhe: No dia dez 

deste mês, procure cada qual 

um cordeiro por família, uma rês 

por cada casa. 4Se a família for 

pequena demais para comer um 

cordeiro, junte-se ao vizinho 

mais próximo, segundo o 

número de pessoas, tendo em 

conta o que cada um pode 

comer. 5Tomareis um animal 

sem defeito, macho e de um ano 

de idade. Podeis escolher um 

cordeiro ou um cabrito. 6Deveis 

conservá-lo até ao dia catorze 

desse mês. Então, toda a 

assembleia da comunidade de 

Israel o imolará ao cair da 

tarde. 7Recolherão depois o seu 

sangue, que será espalhado nos 

dois umbrais e na padieira da 

porta das casas em que o 

comerem. 8E comerão a carne 

nessa mesma noite; comê-la-ão 

assada ao fogo, com pães 

ázimos e ervas amargas.  
11Quando o comerdes, tereis os 

rins cingidos, sandálias nos pés 

e cajado na mão. Comereis a 

toda a pressa: é a Páscoa do 

Senhor. 12Nessa mesma noite, 

passarei pela terra do Egipto e 

hei de ferir de morte, na terra do 

Egipto, todos os primogénitos, 

desde os homens até aos 

animais. Assim exercerei a 

minha justiça contra os deuses 

do Egipto, Eu, o Senhor. 13O 

sangue será para vós um sinal, 

nas casas em que estiverdes: ao 

ver o sangue, passarei adiante e 

não sereis atingidos pelo flagelo 

exterminador, quando Eu ferir a 

terra do Egipto. 14Esse dia será 

para vós uma data memorável, 

que haveis de celebrar com uma 

festa em honra do Senhor. 

Festejá-lo-eis de geração em 

geração, como instituição 

perpétua». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
       

Leitura para ser feita devagar, sem 

pressa, aliás como todas. Entretanto, 

exercita estas palavras: Aarão (não é 

“Arão”) / comunidade / Israel / rês (não 

é “rés”) / imolará / recolherão / umbrais 

/ padieira / comê-la-ão / ázimos (não é 

“azímos”) / cingidos / primogénitos / 

exercerei / estiverdes / exterminador / 

memorável / festejá-lo-eis / instituição / 

perpétua / e outras. 

 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
Cada povo recorda alguns 

momentos decisivos da sua história: o 

dia em que conquistou a 

independência, a data em que con-

seguiu uma vitória decisiva, o 

nascimento de uma grande perso-

nagem. A recordação nunca se reduz 

a um simples pensamento, concretiza-   

-se inevitavelmente num rito que, de 

qualquer modo, lembra o aconteci-

mento do passado (fazem-se desfiles 

militares, disparam-se salvas de 

canhão, fazem-se discursos 

comemorativos, inaugurações de 

monumentos...). 

Também Israel é um povo que 

recorda o seu passado. Quando 

proclama a sua fé, não pronuncia 

fórmulas antigas, não faz raciocínios 

difíceis, mas, com simplicidade, conta 

a sua história: «Os meus antepassa-

dos eram um pequeno grupo de 

Arameus, que foram para o Egipto e lá 

ficaram a morar, sendo ainda muito 

poucos. Os Egípcios trataram-nos mal 

e oprimiram-nos, obrigando-nos a 

fazer trabalhos muito pesados. Nós 

pedimos ajuda ao Senhor, Deus dos 

nossos antepassados... Ele fez-nos 

sair do Egipto, com mão forte e com 

imenso poder» (Dt 26, 5-8). 

O próprio Senhor recomenda ao 

seu povo: «Tenham cuidado e 

prestem muita atenção para não 

esquecerem as coisas que viram com 

os vossos próprios olhos. Tenham-nas 

sempre presentes e dêem-nas a 

conhecer aos vossos filhos e netos» 

(Dt 4, 9).  É preciso recordar para ser 

livre. 

«Para não esquecer» o seu 

nascimento como povo, Israel, todos 

os anos, no dia catorze do primeiro 

mês, celebra a sua saída do Egipto 

com a ceia pascal. 

A primeira Leitura de hoje 

apresenta, antes de mais, esta refei-

ção ritual em todos os seus detalhes: 

a escolha do cordeiro, a sua imolação, 

o derramamento do sangue sobre as 

duas ombreiras e a verga da porta de 

casa, o modo como deve ser 

cozinhado e comido. Depois explica a 

função do sangue do cordeiro: é o 

sinal que permitiu aos Israelitas 

escapar à morte. Por fim conclui com 

a disposição: «Este dia deverá ser 

recordado e celebrado com grande 

festa em honra do Senhor. Tanto vós 

como os vossos descendentes ficam 

obrigados a celebrá-lo para sempre». 

Por que é que o povo de Israel 

repete cada ano estes gestos? 

      A resposta é dada, durante a 

mesma ceia pascal, pelo chefe da 

família: «Em cada geração, cada um 

deve considerar-se como se ele 

próprio tivesse saído do Egipto, 

porque o Senhor não libertou apenas 

os nossos pais, mas com eles também 

nós». Quando celebram a ceia pascal, 

os Israelitas não festejam o evento 

acontecido aos seus pais, mas a sua  
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própria libertação. Lembram os 

acontecimentos realizados pelo 

Senhor em favor do seu povo, para 

recordar que Ele não tolerou e não 

tolerará nunca nenhuma forma de 

opressão, porque Ele foi e será 

sempre libertador. 

A mensagem que, com esta festa, 

Israel dá ao mundo é revolucionária. 

Vejamos:  

Um povo pode sobreviver e não 

perder a sua identidade, mesmo se 

oprimido; Um povo encontra na fé do 

seu Deus a força para continuar a 

esperar também nos momentos mais 

escuros da sua história; Um povo 

pode resistir às ameaças e às lisonjas 

de quem o queria aniquilar; Um povo 

que foi estrangeiro na terra do Egipto 

deve lembrar-se que não poderá 

molestar nem oprimir o estrangeiro (Ex 

22, 20). 

Por que recordamos a Páscoa de 

Israel? 

_ 

 Na carta aos Coríntios, Paulo diz 

que tudo o que aconteceu aos 

Israelitas é uma figura, uma imagem, 

um exemplo do que acontece a nós (1 

Cor 10, 6.11). Como eles, também nós 

fomos libertados de uma condição de 

escravidão; também nós escapamos à 

morte, porque foi derramado sangue 

de um cordeiro imolado; também nós 

celebramos uma ceia pascal. 

Israel não soube tirar todas as 

consequências da experiência da 

escravidão egípcia. Não chegou a 

«libertar os que foram presos 

injustamente, livrá-los do jugo que 

transportam, dar a liberdade aos 

oprimidos» – como recomendava o 

profeta (Is 58, 6). Não repudiou toda a 

forma de escravidão, apenas mitigou a 

praticada pelos povos vizinhos (Dt 15, 

12-18). Não entrou realmente na terra 

da liberdade. Esta é aberta de par em 

par apenas depois da Páscoa de 

Cristo; somos introduzidos nela pelo 

Ressuscitado. É esta Páscoa que nós 

celebramos no rito eucarístico, como 

nos explica a segunda Leitura. 

 
 

 

«Esse dia será para vós uma data 

memorável, que haveis de celebrar com 

uma festa em honra do Senhor. Festejá-

lo-eis de geração em geração, como 

instituição perpétua». 

                                        (Ex 12, 14) 

Salmo Responsorial 
Sl 115 (116), 12-13.15-16bc.17-18 

 

 

MONIÇÃO: 

Cantemos em ação de graças porque 

experimentamos em cada dia a alegria do 

perdão. 

REFRÃO: 

 

O CÁLICE DE BÊNÇÃO  

É COMUNHÃO DO SANGUE DE CRISTO. 

  
Como agradecerei ao Senhor 

tudo quanto Ele me deu? 

Elevarei o cálice da salvação, 

invocando o nome do Senhor. 

  

É preciosa aos olhos do Senhor 

a morte dos seus fiéis. 

Senhor, sou vosso servo, filho da   

       vossa serva: 

quebrastes as minhas cadeias. 

  

Oferecer-Vos-ei um sacrifício de   

       louvor, 

invocando, Senhor, o vosso nome. 

Cumprirei as minhas promessas ao   

       Senhor, 

na presença de todo o povo. 

 
 

Segunda Leitura 
(1 Cor 11, 23-26) 

 
MONIÇÃO: 

 

Foi durante a Ceia, que Jesus instituiu 

a Eucaristia, como nos dirá São Paulo, 

precisamente «na noite em que ia ser 

entregue». 

LEITURA: 

 

 

Leitura da Primeira Epístola 

do apóstolo São Paulo aos 

Coríntios  
 

Irmãos: 23Eu recebi do 

Senhor o que também vos 

transmiti: o Senhor Jesus, na 

noite em que ia ser entregue, 

tomou o pão e, dando graças,  
24partiu-o e disse: «Isto é o meu 

Corpo, entregue por vós. Fazei 

isto em memória de Mim». 25Do 

mesmo modo, no fim da ceia, 

tomou o cálice e disse: «Este 

cálice é a nova aliança no meu 

Sangue. Todas as vezes que o 

beberdes, fazei-o em memória 

de Mim». 26Na verdade, todas as 

vezes que comerdes deste pão e 

beberdes deste cálice, anunci-

areis a morte do Senhor, até que 

Ele venha. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

Para entender este importante 

trecho é necessário antes de mais 

esclarecer o motivo pelo qual Paulo 

introduz na sua carta o tema da 

instituição da Eucaristia. Depois 

veremos como interpretar o significado 

do gesto de Jesus. 

Que acontece em Corinto? Há 

problemas muito sérios: devassidão 

em matéria sexual, desordens, 

invejas, embriaguez e – o que é pior – 

discórdias entre irmãos. Surgiram 

partidos, não conseguem pôr-se de 

acordo sobre escolhas morais, aceita-     

-se como normal a divisão em classes: 

a dos ricos e a dos pobres, a dos 

nobres e a da gente simples. 

As divisões são sempre deletérias 

(prejudiciais) mas, quando se 

manifestam precisamente durante a 

celebração da Eucaristia, tornam-se 

escandalosas. 

Em Corinto, os cristãos costumam 

tomar uma refeição em comum, como 

verdadeiros irmãos, antes da santa 

Ceia. Sabem bem que, para partir 

dignamente o pão eucarístico, é 

necessário partilhar antes o pão 

material. A santa Ceia é celebrada não 

em igrejas ou capelas, como acontece 

connosco, mas em casas privadas, 

postas à disposição por alguns 

membros abastados da comunidade. 

Ora, acontece que o grupo dos 

ricos, dos patrões, dos nobres – que 

não trabalham, mas fazem trabalhar 

os seus servos – combinam encontrar-  

-se cedo, ao princípio da tarde. 

Encontram-se na vivenda de um 

deles, passeiam pelo jardim, conver-

sam tranquilamente, estendem-se nos 

divãs e começam a patuscada. 

Quando à noite chegam os seus  
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irmãos de fé, mortos de cansaço – são 

os que pertencem às classes mais 

humildes (os lavradores, os 

jornaleiros, os estivadores, os 

escravos) – os ricos, já meio-                     

-embriagados, recebem-nos com 

chacota, desprezo, piadas pouco 

respeitosas. Depois, sem se darem 

conta da situação penosa que se 

criou, começam a celebrar a 

Eucaristia. 

Para mostrar quanto é absurdo um 

tal comportamento, Paulo lembra aos 

Coríntios como Jesus instituiu a 

Eucaristia. Às vezes um gesto diz 

mais do que muitas palavras. Antes de 

entrar no assunto da instituição deste 

sacramento, quero lembrar um gesto 

simples que comove. 

Aconteceu há alguns anos quando, 

determinado sacerdote, foi ter com um 

velho lavrador que, depois da morte 

da mulher, tinha ficado só. Era um tipo 

de poucas palavras, bastante 

introvertido, um pouco taciturno 

(tristonho e reservado) que nunca 

tinha tido um bom relacionamento nem 

com a religião nem com os padres. E 

desde que o pároco, numa homilia, 

tinha deixado escapar uma palavra 

infeliz – uma referência, nem sequer 

muito velada, a uma sua fraqueza 

extraconjugal – tinha deixado de ir à 

igreja. 

Aquele padre sabia que instaurar 

um diálogo com ele seria difícil, mas 

não imaginava que naquela noite 

acabaria por ter de manter um exte-

nuante monólogo de duas horas. 

Empresa difícil! Falou-lhe da sua vida 

de padre, das suas alegrias e 

preocupações, das suas esperanças e 

das muitas desilusões, mesmo dentro 

da estrutura eclesial (da Igreja). 

A certa altura o homem levantou-

se. Em silêncio abriu a porta e saiu 

sem voltar a fechá-la. Quando ouviu 

descer as escadas experimentou um 

sobressalto de alegria. Tinham-lhe 

dito: «Se te der a provar o seu vinho, é 

porque simpatizou contigo». Nunca 

um padre tinha recebido daquele 

homem este sinal de amizade. 

Pouco depois, voltou a entrar: tinha 

na mão uma garrafa escura, coberta 

de pó e de teias de aranha. Abriu-a e 

enquanto enchia os dois copos que 

tinha tirado do armário murmurou: «É 

a última garrafa que me ficou de um 

ano excecional. Conservava-a para 

uma grande ocasião. Quero bebê-la 

contigo». 

O seu gesto exprimia, muito mais 

do que as palavras, aquilo que sentia 

naquele momento. Era como se 

dissesse: «Há muito tempo que eu 

desejava encontrar um padre que me 

entendesse. As tuas palavras 

chegaram ao meu coração. Serás 

sempre bem-vindo a esta casa». A 

pessoa de Jesus num seu gesto.  

As experiências mais profundas, 

as mensagens mais significativas são 

difíceis de traduzir em palavras. Para 

comunicá-las, nós recorremos a 

gestos: com um olhar doce, expri-

mimos ternura, com um prolongado 

aperto de mão, sublinhamos o pleno 

acordo com um amigo, com um 

abraço, reconciliamo-nos com o irmão, 

com um gesto feio, libertamos a nossa 

raiva. 

É possível resumir num só gesto 

toda a vida, toda a obra, toda a 

pessoa de Jesus! Sim, é possível e o 

gesto escolheu-o e realizou-o ele 

mesmo, na véspera da sua paixão. 

Durante a última ceia tomou o pão, 

partiu-o e disse: este é o meu corpo 

partido; depois tomou o vinho e disse: 

este é o meu sangue derramado. Aos 

seus discípulos Jesus queria dizer: 

toda a minha existência foi um dom 

aos homens; para Mim não conservei 

um instante da minha vida, nem uma 

célula do meu corpo, nem uma gota 

do meu sangue. Todo Me ofereci, todo 

Me doei. 

Cada vez que, convidada pelo 

Senhor, a comunidade cristã parte o 

pão eucarístico, é apresentado de 

novo Jesus que doa a sua vida por 

amor. 

Como podem os Coríntios – 

pergunta-se Paulo – repetir este gesto 

que indica sacrifício e dom da vida, 

união a Cristo e aos irmãos e depois, 

na realidade, fomentar divisões, 

cultivar discórdias, perpetuar desigual-

dades? 

Procuremos esclarecer ainda 

melhor e tirar uma aplicação prática 

para a nossa vida. 

Jesus não nos deixou uma estátua 

sua, uma fotografia, uma relíquia. 

Continuou a estar presente entre os 

seus discípulos como alimento. Nós 

sabemos para que serve o alimento: 

não é posto sobre a mesa para ser 

contemplado, mas para ser comido. 

Há ainda cristãos que vão à Missa, 

que adoram a hóstia, mas não se 

aproximam da comunhão. Não se 

pode dizer que estes participem 

plenamente na celebração eucarística. 

A Eucaristia é um alimento para 

ser comido, mas não em solitude: é 

pão partido e compartilhado entre 

irmãos. O significado do rito é claro: 

aqueles que comem do corpo e 

bebem do sangue de Cristo aceitam 

identificarem-se com Ele, querem 

formar com Ele um único corpo, 

desejam assimilar o seu gesto de 

amor, empenham-se em dar a própria 

vida aos irmãos, como Ele fez. Esta, 

porém, não é uma escolha individual, 

é uma decisão tomada de forma 

solidária com toda uma comunidade. 

Não se pode conceber então que, de 

um lado, se ponha o gesto que indica 

unidade, partilha, igualdade, doação 

recíproca e, do outro, se aceitem os 

contrastes, o ódio, o açambarcamento, 

a prepotência. Uma comunidade que 

celebra o rito do «partir do pão» 

nestas condições indignas «come e 

bebe a própria condenação» (1 Cor 

11, 28-29), é uma comunidade que 

reduz o sacramento a uma mentira. É 

como uma rapariga que, sorrindo, 

aceitou do seu namorado o anel que 

indica ligação de amor indissolúvel e, 

contemporaneamente, atraiçoa-o com 

outros amantes. 

Considerando a vida, muitas vezes 

tão incoerente, das nossas comuni-

dades cristãs, talvez já nos tivéssemos 

perguntado se elas podem continuar a 

celebrar a Eucaristia. É uma dúvida 

legítima, porque de facto não são 

muito diferentes da de Corinto.  

Temos, porém, que considerar 

também que o pão eucarístico é um 

dom, não é um prémio merecido 

apenas pelos bons. É um alimento 

oferecido aos pecadores, não aos 

justos. Mesmo se nos damos conta de 

ser indignos, continuamos a celebrar a 

Eucaristia. Ela lembra-nos a nossa 

condição de pecadores e estimula-nos 

a ser aquilo que ainda não somos: pão 

partido e vinho derramado para os 

irmãos. 

 
 

Na verdade, todas as vezes 

que comerdes deste pão e 

beberdes deste cálice, anunci-

areis a morte do Senhor, até que 

Ele venha.  

                              (1 Cor 11, 26) 
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Aclamação ao Evangelho 

(Jo 13, 34) 

 
MONIÇÃO: 

 Aclamemos, de coração afinado e 

maravilhado, a Palavra de Deus que nos 

fala diretamente do amor infinito de Deus e 

do amor fraterno, vinculados sempre à 

Eucaristia e ao serviço dos irmãos. 

REFRÃO: 

 

GLÓRIA A VÓS, JESUS CRISTO, 

PALAVRA DE DEUS. 

 

Dou-vos um mandamento novo, diz o 

Senhor: 

amai-vos uns aos outros como Eu vos 

amei. 

 
 

Evangelho 
(Jo 13, 1-15) 

 

EVANGELHO 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor 

Jesus Cristo segundo São João 

 
1Antes da festa da Páscoa, 

sabendo Jesus que chegara a sua 

hora de passar deste mundo para o 

Pai, Ele, que amara os seus que 

estavam no mundo, amou-os até ao 

fim. 2No decorrer da ceia, tendo já o 

Demónio metido no coração de 

Judas Iscariotes, filho de Simão, a 

ideia de O entregar, 3Jesus, 

sabendo que o Pai Lhe tinha dado 

toda a autoridade, sabendo que 

saíra de Deus e para Deus voltava,  
4levantou-Se da mesa, tirou o manto 

e tomou uma toalha que pôs à 

cintura. 5Depois, deitou água numa 

bacia, e começou a lavar os pés aos 

discípulos e a enxugá-los com a 

toalha que pusera à cintura.  
6Quando chegou a Simão Pedro, 

este disse-Lhe: «Senhor, Tu vais 

lavar-me os pés?» 7Jesus respon-

deu: «O que estou a fazer, não o 

podes entender agora, mas 

compreendê-lo-ás mais tarde».  
8Pedro insistiu: «Nunca consentirei 

que me laves os pés». Jesus 

respondeu-lhe: «Se não tos lavar, 

não terás parte comigo». 9Simão 

Pedro replicou: «Senhor, então não 

somente os pés, mas também as 

mãos e a cabeça». 10Jesus respon-

deu-lhe: «Aquele que já tomou 

banho está limpo e não precisa de 

lavar senão os pés. Vós estais 

limpos, mas não todos». 11Jesus 

bem sabia quem O havia de 

entregar. Foi por isso que 

acrescentou: «Nem todos estais 

limpos». 12Depois de lhes lavar os 

pés, Jesus tomou o manto e pôs-Se 

de novo à mesa. Então disse-lhes: 

«Compreendeis o que vos fiz? 13Vós 

chamais-Me Mestre e Senhor, e 

dizeis bem, porque o sou. 14Se Eu, 

que sou Mestre e Senhor, vos lavei 

os pés, também vós deveis lavar os 

pés uns aos outros. 15Dei-vos o 

exemplo, para que, assim como Eu 

fiz, vós façais também». 

 

Palavra da Salvação. 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

Desde sempre os leitores do 

evangelho segundo João ficaram 

tocados pelo facto de que nele não se 

faça referência à instituição da 

Eucaristia. Esta lacuna surpreende 

não só porque todos os outros 

evangelistas a narram, mas, 

sobretudo, porque João dedica, nada 

mais nada menos, do que cinco 

capítulos à Última Ceia (Jo cap.13 a 

cap.17) e reserva todo um capítulo (Jo 

6) ao longo discurso de Jesus sobre o 

«Pão da vida». Não se pode pensar 

que seja por esquecimento. A omissão 

é propositada e não é difícil intuir a 

razão: João insere, no lugar da 

instituição da Eucaristia, a lavagem 

dos pés – um episódio que só ele 

refere – porque quer unir os dois 

factos de forma que apareçam, num 

certo sentido, intercambiáveis. A 

Eucaristia e a lavagem dos pés 

entrelaçam-se, estão ligados, só 

podem ser entendidos relacionando 

um com o outro. A lavagem dos pés 

esclarece, põe em evidência o que 

implica para o discípulo entrar em 

comunhão com o corpo e o sangue de 

Cristo na Eucaristia. 

1 – O início da narração é solene: 

– Antes de mais fala-se do 

aproximar-se da Páscoa, a festa so-

lene com que Israel celebra a 

passagem de escravidão à liberdade. 

Agora Jesus inicia a sua Páscoa, a 

sua passagem deste mundo ao Pai. 

Irá atravessar corajosamente as águas 

profundas e escuras da paixão e da 

morte e traçará para todos o caminho 

para o reino da liberdade. 

– Depois a lembrança de que 

chegou a hora. Desta hora misteriosa 

João já falou outras vezes no seu 

Evangelho. Em Caná Jesus disse à 

mãe: «Não chegou ainda a minha 

hora» (Jo 2, 4). Em Jerusalém 

ninguém tinha conseguido apanhá-lo 

«porque ainda não tinha chegado a 

sua hora» (Jo 7, 30; Jo 8, 20). Agora 

que está para iniciar a sua paixão, 

Jesus anuncia: «Chegou a hora em 

que o Filho do homem vai ser 

glorificado» (Jo 12, 23) e continua: 

«Neste momento o meu coração está 

perturbado. Mas que posso Eu fazer? 

Pedir ao Pai que me livre do que está 

para me acontecer nesta hora? Mas 

Eu vim ao mundo precisamente por 

causa desta hora!» (Jo 12, 27). 

– Chegou para Ele o momento 

de manifestar plenamente a 

grandeza do seu amor. Amou 

sempre imensamente os seus, mas 

agora apresenta-Se diante d'Ele a 

oportunidade de dar a prova máxima, 

o dom da vida. 

– Depois de uma referência à 

Ceia e a Judas, o traidor, o relato 

retoma o tom solene: «Jesus sabia 

que o Pai Lhe tinha dado toda a 

autoridade. Sabia que tinha vindo de 

Deus e que voltaria em breve para 

Deus». Parece excessiva esta 

chamada de atenção à autoridade de 

Jesus, à sua origem divina, ao seu 

destino final. Tantas palavras para 

introduzir... uma simples lavagem dos 

pés? 

Sem dúvida, para quem não 

compreende o significado chocante do 

gesto realizado por Jesus, o texto é 

redundante. Mas para João é de uma 

dramaticidade excecional: Aquele que 

está para se abaixar ao nível do 

escravo é nada mais nada menos do 

que o Senhor, o Filho igual ao Pai. 

2   –   A lavagem dos pés 

     Antes e durante as refeições 

rituais, os Israelitas piedosos costuma- 
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vam fazer lavagens com água. Ao 

chefe da mesa as mãos eram lavadas 

por um servo ou pelo mais novo dos 

convidados. 

Durante a Última Ceia acontece 

algo de inaudito. Na mente do 

evangelista o facto ficou marcado de 

forma tão nítida e indelével que ele 

recorda todos os particulares. 

Sob o olhar atónito dos discípulos, 

Jesus levanta-se da mesa, depõe as 

vestes, pega numa toalha, cinge-a à 

volta da cintura. Depois deita água na 

bacia e começa a lavar os pés dos 

discípulos e a enxugá-los com a toalha 

de que Se tinha cingido. Tudo 

acontece em silêncio, ninguém tem a 

coragem de abrir a boca porque o 

gesto a que assistem é tão 

surpreendente que os deixa atónitos, 

desconcertados, confusos. Não 

podem acreditar nos seus olhos: 

Jesus tirou as vestes – como fazem os 

escravos – e não lava as mãos mas os 

pés, um gesto tão humilhante que um 

judeu, reduzido à escravidão, devia 

recusar-se a fazer para não desonrar 

o seu povo. Jesus fê-lo: Ele, que tinha 

vindo de Deus. 

Agora começamos a intuir a razão 

da importância que João dá a este 

episódio. Com ele, Jesus destruiu para 

sempre a ideia de Deus que os 

homens tinham criado: o Deus, grande 

soberano, sentado no trono à espera 

de prostração, de obséquios, de atos 

de submissão dos seus súbditos; o 

Deus patrão que dá ordens e exige 

obediência e respeito senão reage 

com represálias e punições; o Deus 

dominador que trata com rudeza, 

humilha, anula os homens que se 

põem contra Ele. 

Jesus torna presente um Deus 

com um rosto novo, um Deus que se 

põe de joelhos diante de uma sua 

criatura, que coloca o homem sobre 

um pedestal, e Ele – o Omnipotente – 

prostra-Se para o servir. 

Diante desta cena – que não pode 

não provocar vertigens – tornam-se 

ridículas, grotescas, patéticas as 

nossas competições para obter 

reverências, títulos honoríficos, 

reconhecimentos. Mostram-se mesqui-

nhos os nossos conflitos para ter 

sucesso, aumentar o prestígio, afirmar 

a superioridade. 

     3   –   A reação de Pedro 

Pedro compreende que o Mestre 

inverteu os papéis e não aceita. Dá-se 

conta que assim se baralha a lógica e 

os critérios de juízo ditados pelo bom 

senso e aceites como normais por 

todos os homens. Não aceita, não 

pode admitir que os superiores, os 

mais dotados, aqueles que são 

alguém na vida devam pôr-se ao 

serviço dos últimos. Então reage – 

penso – em nome de todos. 

Surpreendido, começa por fazer uma 

pergunta: «Senhor, Tu vais lavar-me 

os pés?», depois (rebelde) rebela-se: 

«Nunca hei de consentir que me laves 

os pés!». É a recusa a aderir à 

proposta contida no gesto do Mestre. 

Jesus não se admira da sua 

incapacidade em compreender. Não é 

fácil assimilar a lógica do dom e do 

serviço gratuito e incondicionado. 

Deverá passar ainda algum tempo 

antes que Pedro consiga assimilar o 

modo de pensar do Mestre. 

A resposta categórica de Jesus 

põe em evidência a gravidade da 

posição de Pedro. Se não aceita 

gastar a vida no serviço humilde aos 

necessitados, não tem nada que ver 

com Ele. Este é o significado da 

expressão: «Não podes partilhar da 

minha vida». 

4   –   O avental 

Concluído o diálogo com Pedro, o 

relato do evangelista retoma a 

descrição detalhada dos gestos de 

Jesus: «Retomou as vestes e sentou-

Se de novo...» Cada movimento é 

sublinhado cuidadosamente porque 

simbolicamente importante. Depor as 

vestes – já o dissemos – indica a 

escolha de fazer-Se escravo de todos. 

Agora Jesus retoma as vestes e 

senta-Se. Ambos os gestos indicam a 

condição de pessoa livre (os escravos 

ficavam em pé, prontos a executar as 

ordens do patrão). Depois de ter dado 

a própria vida no serviço ao homem, 

Jesus entrou na condição gloriosa do 

céu. 

Note-se, porém, uma particulari-

dade que pode passar inobservada: 

João não diz que Jesus tirou o avental 

antes de ter retomado as vestes. Esta 

peça de roupa ficou com Ele. 

Não se trata de um esquecimento 

do evangelista. O avental é o símbolo 

do serviço ao irmão, é o uniforme que 

o cristão nunca deve deixar, que deve 

trazer vestido vinte e quatro horas por 

dia. Em cada momento pode aparecer 

um irmão que precisa dele e ele deve 

estar sempre pronto a prestar-lhe o 

seu serviço. É por este avental, e não 

por outros uniformes, que se 

reconhecem os verdadeiros discípulos 

de Cristo. 

Poucos versículos mais à frente, 

Jesus apresenta de novo, em forma 

de testamento, este ponto central de 

toda a sua proposta de vida: «Deixo-         

-vos agora um mandamento novo: 

amem-se uns aos outros. Assim como 

Eu vos amei, é preciso que vocês se 

amem também uns aos outros. Se 

tiverem amor uns aos outros, toda a 

gente reconhecerá que vocês são 

meus discípulos» (Jo 13, 34-35). 

5   –   A explicação do gesto 

«Tenham os mesmos sentimentos 

que havia em Cristo Jesus» – 

recomenda Paulo aos Filipenses (Fl 2, 

5). Discípulo é aquele que segue as 

pegadas do Mestre. 

Dei-vos o exemplo – diz Jesus – 

para que assim como Eu fiz, façais 

vós também. Ele «não veio para ser 

servido, mas para servir» (Mc 10, 45). 

Também os seus discípulos, pelo seu 

exemplo, são chamados a tornarem-      

-se servos de todos. 

Nesta altura podemos ter uma 

ideia um pouco mais clara do que 

implica o gesto de aproximar-se do 

altar para «comungar do pão 

eucarístico». Significa aceitar 

conscientemente identificar-se com 

Aquele que, durante toda a sua vida, 

vestiu o «avental». Comer o seu 

Corpo e beber o seu Sangue significa 

identificar-se com Ele, tornar-se uma 

única pessoa com Aquele que, 

durante toda a sua vida, se manteve – 

como diz Paulo na carta aos Filipen-

ses – na condição de escravo (Fl 2, 7). 

Na segunda Leitura de hoje, Paulo 

recomendava que, antes de aproxi-

mar-se para receber a Eucaristia, cada 

um fizesse um severo exame de 

consciência. A pergunta, a única 

pergunta que se deve fazer e que 

resume todos os empenhos da vida 

cristã é a seguinte: vesti o «avental» 

ou então estou nu, como Pedro no 

lago de Tiberíades (Jo 21, 7), preciso 

de me revestir antes de ir ao encontro 

de Cristo? 

6   –  A alegria. 

«O servo não é maior que o seu 

senhor, nem o enviado é maior que  
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aquele que o enviou. Já sabem o que 

é preciso fazer. Felizes de vós se o 

puserem em prática». O trecho que a 

liturgia hoje nos propõe não inclui 

estes dois versículos. Tenho pena, 

porém, de perder as palavras com que 

Jesus conclui a explicação do gesto 

que fez, portanto, retomo-as.  

Despir-se, tornar-se escravo, pôr o 

avental, servir. É um caminho que 

parece ter como meta final a dor, as 

tribulações, os sofrimentos, as 

humilhações... E uma certa espirituali-

dade do passado, de facto, 

apresentou a adesão a Cristo como 

uma procura do sofrimento, e a dor 

como um meio para agradar a Deus. 

Assim surgiu um cristianismo onde 

não se respirava alegria, mas ânsia, 

angústia, medo. 

O Evangelho é uma bela notícia, é 

a proposta de um caminho que leva à 

bem-aventurança. 

Em tudo aquilo que faz, o homem 

procura a alegria, a felicidade. O que é 

difícil para ele é descobrir o caminho 

para a alcançar e, muitas vezes, 

engana-se na estrada, aponta para 

metas erradas e encontra-se depois 

desiludido, amargurado, desanimado. 

É este o pecado: a procura de uma 

felicidade ilusória. 

Contra toda a lógica humana, 

Jesus garante àqueles que confiam na 

sua proposta: «Sereis felizes!» 

Esta é a surpresa: o dom de si é o 

único caminho que leva à alegria. É 

esta a primeira das duas bem-                 

-aventuranças que se encontram no 

evangelho de João. A segunda será 

dirigida a Tomé: «Felizes os que 

acreditarem sem terem visto» (Jo 20, 

29). Duas bem-aventuranças: uma 

para quem tem fé, outra para quem 

tem caridade. 

 
 

Oração Universal 

 

 

1 – Pelas Igrejas fundadas pelos 

Apóstolos 

e pelas comunidades locais que lhes 

sucederam, 

para que celebrem santamente a 

Eucaristia, 

oremos, irmãos. 

 

2 – Pelo Papa Francisco, pelos bispos, 

presbíteros e diáconos, 

escolhidos para o sacerdócio e o 

ministério, 

para que façam o que Jesus fez aos 

seus discípulos,  

oremos, irmãos. 

 

3 – Pelos fiéis e pelos catecúmenos, 

e por todos os que adoram Jesus 

Cristo, 

para que O imitem nas palavras e nas 

obras, 

oremos, irmãos. 

 

4 – Por todos aqueles que vivem sem 

amor, 

abandonados, esquecidos e 

rejeitados, 

para que encontrem o carinho que 

lhes falta, 

oremos, irmãos. 

 

5 – Por todos nós que celebramos 

esta Páscoa, 

para que a comunhão do Corpo e 

Sangue de Jesus 

nos leve um dia a participar na Páscoa 

eterna, 

oremos, irmãos. 

 

 
 

Antífona da Comunhão 

1 Cor 11, 24.25 

Isto é o meu Corpo, entregue por vós; 

este é o cálice da nova aliança no meu 

Sangue, diz o Senhor. Fazei isto em 

memória de Mim. 

 
 

 

Fátima e a Eucaristia 
  

A Eucaristia é a fonte e o cume da 

vida cristã. Tudo se encaminha para lá 

porque esse é o projeto de vida cristã: 

ser um com Cristo, que se entregou 

por nós, para fazer da nossa vida uma 

permanente Eucaristia, entrega plena 

de amor a Deus e a oferta de nós 

mesmos a favor dos outros. 

Este mistério de amor 

misericordioso que celebramos na 

Eucaristia está no centro da 

espiritualidade de Fátima, seja na 

adoração eucarística seja na 

Comunhão reparadora. Por isso, a 

poucos dias de celebrarmos o 

centenário das aparições de Nossa 

Senhora aos pastorinhos na Cova da 

Iria, gostaríamos de salientar a 

centralidade eucarística na mensagem 

de Fátima. 

Basta recordar, por exemplo, que 

na terceira aparição do Anjo em 

Fátima, em 1916, depois dos 

pastorinhos terem rezado a oração da 

Santíssima Trindade, receberam a 

sagrada Comunhão do Anjo que lhe 

disse: “Tomai e bebei o Corpo e o 

Sangue de Jesus Cristo horrivelmente 

ultrajado pelos homens ingratos. 

Reparai os seus crimes e consolai o 

vosso Deus”. 

Para a Lúcia, este gesto significou 

«o querer Deus avivar a nossa fé na 

presença real de Jesus Cristo 

presente na Divina Eucaristia, e na 

eficácia da Sua palavra quando disse: 

“Isto é o Meu Corpo, isto é o Meu 

Sangue”. E para que, identificados 

com Cristo pudéssemos oferecer à 

Santíssima Trindade uma reparação 

mais digna e agradável a Seus olhos. 

Assim aquelas pequeninas Hóstias [os 

próprios Pastorinhos], consagradas 

com Cristo, sobre o altar do sacrifício, 

terão sido oferecidas ao Pai, como 

oferta de eterno louvor» (Irmã 

Lúcia, Como vejo a Mensagem através dos 

tempos e dos acontecimentos, Carmelo de 

Coimbra, 2006, p. 23-24). 

Em Fátima os Pastorinhos foram 

convidados a uma participação 

eucarística total, pois, recebendo a 

Cristo, compartilharam também a sua 

misericórdia, para reparar uma 

humanidade tão afastada de Deus 

como de si própria, no que deve ser. 

Reparar a Deus e reparando pelos 

outros, numa existência entregue e 

devolvida. 

Isso mesmo lhes pediria depois a 

Senhora: «Quereis oferecer-vos a 

Deus para suportar todos os 

sofrimentos que Ele quiser enviar-vos 

em ato de reparação pelos pecados 

com que Ele é ofendido e de súplica 

pela conversão dos pecadores?» Ao 

que os Pastorinhos responderam: 

«Sim, queremos». E Lúcia conclui: «A 

Senhora acolheu esta resposta como 

a primícia da sua Mensagem, e com 

um gesto de maternal proteção 

envolvendo-nos na imensa luz de 

Deus, respondeu: “Ides, pois, ter muito 

que sofrer, mas a graça de Deus será 

o vosso conforto”» (Ibidem, p. 36-37).  
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Dito doutro modo, falou-lhes de 

vida pascal e eucarística, que se 

ganha no dom de si, a Deus e pelos 

outros. 

Creio que só compreenderemos 

bem a Mensagem de Fátima quando 

nos colocarmos inteiramente do lado 

da misericórdia divina, com Maria e os 

Pastorinhos. Dando a vida por quem a 

perde, como Cristo “por nós e por 

todos, para remissão dos pecados”. Já 

octogenária, Lúcia revivia: «Graça 

esta que nos introduziu no imenso mar 

da luz de Deus, e aí nos levou a 

adorá-Lo no mistério da Santíssima 

Trindade e a amá-Lo presente na 

Divina Eucaristia, dizendo interior-

mente no silêncio do nosso coração: Ó 

Santíssima Trindade, eu Vos adoro. 

Meu Deus, meu Deus, eu amo-Vos 

presente no Santíssimo Sacramento 

da Eucaristia. Esta Mensagem foi, 

para mim a revelação do mistério de 

Deus presente em mim, e eu sempre 

presente em Deus, onde devo adorá-      

-Lo, amá-Lo e servi-Lo com fé, 

esperança e amor» (ibidem, p. 37).”  – 

D. Manuel Clemente, Abertura do IV 

Congresso Eucarístico Nacional em 

Fátima, 10.06.2016) 

Que os pastorinhos de Fátima nos 

ajudem a reconhecer a presença de 

“Jesus escondido” na Eucaristia para 

que O possamos adorar, amar e 

esperar n’Ele. Assim, em plena união 

com Cristo, possamos orientar para 

Ele a nossa vida e renovar o sim da 

oferta de nós mesmos a favor dos 

outros. 

 
 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante o passado mês de março, 

e aqui com publicação atrasada, a 

Igreja rezou pela seguinte intenção: 
 

Pela Evangelização: 

– Os católicos na China. 

Rezemos para que a Igreja na 

China persevere na fidelidade ao 

Evangelho e cresça na unidade. 

Mais Intenções 
 

Durante este mês de abril, a Igreja 

reza pela seguinte intenção: 
 

Universal: 

– Libertação das dependências. 

Rezemos para que todas as 

pessoas sob a influência de 

dependências sejam bem ajudadas e 

acompanhadas. 

Outra intenção 

A nossa prece: 

Juntemo-nos numa oração global 

pela contenção do Codiv-19 e que 

esta pandemia leve a humanidade à 

conversão, como a Virgem Maria 

pediu em Fátima, levando-nos a 

reconhecer o tamanho da nossa 

pequenez e a nossa impotência 

perante um vírus tão minúsculo 

invisível à vista. 

 

CONFISSÕES 

 

Algumas passagens bíblicas 

sobre o perdão de Deus 

“O Filho do Homem tem na terra o 

poder de perdoar os pecados” – Jesus 

disse ao paralítico: “Homem, os teus 

pecados estão perdoados”. Os 

escribas e os fariseus começaram a 

murmurar, dizendo: “Quem é Este que 

diz blasfémias? Ninguém pode 

perdoar os pecados, senão Deus 

somente”. Mas Jesus, que conhecia 

os seus pensamentos, disse-lhes: 

“(…) o Filho do Homem tem na terra o 

poder de perdoar os pecados”. (Lc 5, 

20-22.24). 

“Àqueles a quem perdoardes os 

pecados ser-lhes-ão perdoados” – Na 

tarde daquele dia, o primeiro da 

semana, estando aos discípulos em 

casa com as portas fechadas (…) 

soprou sobre eles, e disse-lhes: 

“Recebei o Espírito Santo. Àqueles a 

quem perdoardes os pecados ser-lhe-          

-ão perdoados, e àqueles a quem os 

retiverdes ser-lhe-ão retidos” (Jo 20, 

19.22-23). 

“Se confessarmos os nossos 

pecados, Ele é fiel e justo para nos 

perdoar os pecados” – Se dissermos 

que não temos pecados, enganamo-      

-nos a nós mesmos e não há verdade 

em nós. Se confessarmos os nossos 

pecados, Ele que é fiel e justo para 

nos purificar de toda a iniquidade (…). 

Filhinhos meus, escrevo-vos estas 

coisas para que não pequeis; mas, se 

alguém pecou, temos um advogado 

junto do Pai, Jesus Cristo, o Justo” 

(1Jo 1, 8-9; 2,1). 

“Haverá mais alegria no Céu por 

um só pecador que se arrepende, do 

que por noventa e nove justos que não 

precisam de se arrepender” (Lc 15, 7). 

 
 

 

Emergência coronavírus 

 Papa autoriza indulgência 

plenária 

Conhece as medidas excecionais 

divulgadas pela Santa Sé. Esta sexta-    

-feira, na homilia da missa a que 

presidiu, Francisco deixou alguns 

conselhos aos fiéis que estão 

impedidos de se confessar. 

O Papa Francisco concede 

indulgência plenária, a título 

excecional, aos fiéis, face à pandemia 

do novo coronavírus que estamos a 

viver. 

Um decreto da Penitenciaria 

Apostólica, publicado sexta-feira, 

concede a indulgência plenária aos 

doentes de Covid-19, aos que cuidam 

deles e a todos os fiéis do mundo que 

rezam pelos doentes. Em casos 

graves de necessidade, prevê-se 

ainda a possibilidade de absolvição 

coletiva. 

Em simultâneo com este decreto, o 

Vaticano publicou uma nota explicativa 

desta medida excecional, “sobre o 

sacramento da reconciliação na atual 

situação de pandemia”, tendo em 

conta “a gravidade das atuais 

circunstâncias” e a “urgência e 

centralidade do sacramento da 

reconciliação”. 

Nas circunstâncias atuais de 

pandemia, a confissão individual não é 

cancelada, mas devem-se cumprir 

medidas adequadas de prudência face 

aos riscos de contaminação, ou seja, 

deve-se “escolher lugares arejados, 

fora dos confessionários, manter uma 

distância conveniente e usar máscara, 

sem prejudicar o segredo sacra-

mental”. 

Nos locais onde o nível de 

contágio é pandémico, o bispo dessa 

região pode, “em casos de grave 

necessidade, autorizar a absolvição 

coletiva: por exemplo, no acesso às 

enfermarias hospitalares onde se 

encontram os fiéis contagiados em  
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risco de vida”. A nota sugere mesmo o 

recurso a “meios de amplificação da 

voz, para que a absolvição seja ouvida 

pelos doentes”. 

 
 

 

Indulgência plenária 

– para quem e como? 
 

O decreto concede Indulgência 

plenária aos fiéis doentes com 

coronavírus, submetidos a quarentena 

obrigatória, nos hospitais ou na própria 

habitação, “desde que desejem 

afastar-se de qualquer pecado, se 

unam espiritualmente, através dos 

meios de comunicação, à celebração 

da missa, da oração do terço, da Via 

Sacra ou, pelo menos, que rezem o 

Credo, o Pai Nossa e invoquem a 

Virgem Maria” Além de uma contrição 

bem feita sobre os pecados 

cometidos, deve haver ainda o 

propósito “de rezar pelas intenções do 

Santo Padre” e desejar confessar-se 

pessoalmente “mal lhe seja possível”. 

O pessoal de saúde, os familiares 

e todos os voluntários que ajudam os 

doentes e se expõem ao risco de 

contágio também beneficiam de 

indulgência plenária, nas mesmas 

condições. 

O mesmo benefício é ainda 

extensivo “aqueles fiéis que oferecem 

a visita ao Santíssimo Sacramento, a 

adoração eucarística ou a leitura da 

Sagrada Escritura, pelo menos 

durante meia hora, rezam o terço, 

participam na Via Sacra, ou recitam a 

Coroa da Divina Misericórdia para 

implorar de Deus Omnipotente o fim 

da epidemia, o alívio dos aflitos e a 

salvação eterna daqueles que o 

Senhor chamou a si”. 

Esta sexta-feira, na homília da 

missa a que presidiu, o Papa deixou 

alguns conselhos aos fiéis que estão 

impedidos de se confessar. 

"Se não encontras um sacerdote 

para te confessares, fala com Deus, 

Ele é o teu Pai, e diz-lhe a verdade: 

‘Senhor, fiz isto, isto, isto … Perdoa-

me’, e pede-lhe perdão de todo 

coração, com o ato de contrição, e 

promete-lhe: ‘Depois vou me 

confessar, mas perdoa-me agora’. E 

imediatamente voltarás à graça de 

Deus”, declarou Francisco. 

 
 

Seis Adágios Populares 
 

1 

Quem se deita em pipas  

amanhece em fontes 

2 

Quem não gasta em vinho  

vai por outro caminho 

3 

Ao menino e ao borracho  

põe-lhe Deus a mão por baixo 

4 

Numa casa se põe o ramo,  

noutra se bebe o vinho. 

5 

Cão que ladra  

não morde 

6 

Para onde vai o cão 

 vai a raiva 

 
 

Humor 
 

Entre rapazes: 

 

– Sabias que os elefantes são os 

animais que mais vezes andam 

chateados? 

 – Não… 

 – Mas são, andam sempre de 

trombas. 

 

Professor distraído: 

 

 – Quem foi que escreveu no 

quadro «o professor é um burro»? 

 – Fui eu, senhor professor! 

 – Está bem. Por teres dito a 

verdade, não te castigo. 

 

Salvar a água-ardente! 

 

Um bêbado caminhava aos «sss» 

rua abaixo, agarrando com firmeza 

uma garrafa de água-ardente. De 

repente, tropeça e rola por uma 

pequena encosta abaixo (grande 

trambolhão!...). Ao chegar ao final da 

pequena rampa, levanta-se 

preocupado e…, apalpando-se, 

descobre que a sua camisa está 

molhada. Logo suspira:  – Espero que 

seja sangue!... 

 
 

COVID-19 

ORAÇÃO PARA PEDIR AJUDA, 

CONFORTO E SALVAÇÃO 

 

 

COVID-19 

ORAÇÃO PARA PEDIR AJUDA, 

CONFORTO E SALVAÇÃO 
 

Deus Pai, Criador do mundo, 

omnipotente e misericordioso,  

que por nosso amor  

enviaste o teu Filho ao mundo  

como médico dos corpos e das almas, 

olha para os teus filhos  

que neste momento difícil  

de desorientação e consternação  

em muitas regiões da Europa e do   

     mundo  

se voltam para Ti  

em busca de força, salvação e alívio. 

 

Livra-nos da doença e do medo,  

cura os nossos doentes,  

conforta os seus familiares,  

dá sabedoria aos nossos governantes, 

energia e recompensa aos médicos, 

enfermeiros e voluntários,  

vida eterna aos defuntos.  

Não nos abandones  

neste momento de provação,  

mas livra-nos de todo o mal. 

 

Tudo isto Te pedimos, ó Pai  

que, com o Filho e o Espírito Santo, 

vives e reinas pelos séculos dos   

     séculos.  

Amém. 

 

Santa Maria,  

Mãe da saúde e da esperança,  

roga por nós! 

-------------------- 
 

Bispos da Europa: Conselho das 
Conferências Episcopais da Europa (CCEE) e 
Comissão dos Episcopados da União 
Europeia (COMECE). 

 

 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

09-04-2020 – Ceia do Senhor 

As celebrações continuam suspensas 

por tempo indeterminado. 
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