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JORNAL DO LEITOR  

Judas, o Cireneu e Eu 

Este espaço “Judas, o Cireneu e 

Eu”, com tema de reflexão quaresmal, 

tão propício à nossa conversão, conti-

nua a ser publicado, apesar do Tempo 

Pascal em que agora entramos.  

Vê-lo-emos aqui até janeiro de 2021. 

 

(10) 

FLAGELAÇÃO  

Então, Pilatos mandou levar Jesus  

e flagelá-lo. 

                            (Jo 19, 1) 

 

I 

Ecoa ainda, 

 insuportável,  

o silvo agudo do chicote  

cortando os ares  

e a Carne do Cordeiro. 

 

Ecoa ainda,  

intolerável,  

o grito repetido  

do chicote certeiro,  

ensanguentado,  

na mão do soldado desconhecido, 

atento,  

venerando  

e obrigado. 

 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 
 

 

Vigília Pascal 

Segundo uma antiquíssima tradi-

ção, esta é uma noite de vigília em 

nome do Senhor (Ex 12, 42), noite que 

os fiéis celebram, segundo a reco-

mendação do Evangelho (Lc 12, 35 

ss.), de lâmpadas acesas na mão, à 

semelhança dos servos que esperam 

o Senhor, para que, quando Ele vier, 

os encontre vigilantes e os faça sentar 

à sua mesa. 
A Vigília desta noite ordena-se 

deste modo: depois de um breve lu-

cernário (primeira parte), a santa Igre-

ja medita nas maravilhas que o Se-

nhor, desde o princípio dos tempos, 

realizou em favor do seu povo confian-

te na sua palavra e na sua promessa 

(segunda parte: liturgia da palavra), 

até ao momento em que, ao despontar 

o dia da ressurreição, juntamente com 

os novos membros renascidos pelo 

Batismo (terceira parte), é convidada 

para a mesa que o Senhor, com a sua 

morte e ressurreição, preparou para o 

seu povo (quarta parte). 

Toda a celebração da Vigília Pas-

cal se realiza de noite, isto é, não se 

pode iniciar antes do anoitecer do 

Sábado e deve terminar antes do 

amanhecer do Domingo. 

A Missa da Vigília Pascal, ainda 

que termine antes da meia noite, é a 

Missa pascal do Domingo da Ressur-

reição.  

Preparam-se velas para todos os 

que tomam parte na Vigília. 

Entretanto, acabámos de reviver 

durante esta semana todo o drama da 

Paixão de Jesus e, como os Apósto-

los, sentimo-nos confundidos com a 

Sua morte. A igreja às escuras simbo-

liza o nosso profundo sentimento de 

tristeza. Todavia, uma certeza nos 

anima e é motivo de grande esperan-

ça: sabemos que o Senhor ressuscitou 

conforme havia prometido. 

É este o centro da nossa fé! É este 

o conteúdo da Mensagem, da Boa 

Nova, que Ele nos mandou transmitir a 

todos os homens. Através do teste-

munho saibamos cada um de nós ser 

verdadeiro “homem renovado”. 

 
 

Introdução 

Nós, cristãos, gostamos de nos 

apresentar como testemunhas de uma 

vida moral superior. Talvez até este-

jamos convencidos de ser um pouco 

melhores, mais caridosos, mais gene-

rosos do que os outros e desejamos, 

quase exigimos, que isto nos seja 

reconhecido.  

Entretanto, sentimos um certo pu-

dor (vergonha) a apresentarmo-nos 

como as testemunhas da Ressurrei-

ção, como os portadores de uma luz 

que ilumina todos os sepulcros. 
     Dizia Tertuliano, um famoso cristão 

dos primeiros séculos: «A esperança 

cristã é a ressurreição dos mortos; 

tudo aquilo que somos, somo-lo na 

medida em que acreditamos na Res-

surreição». De facto, o que distingue o 

cristão dos outros homens não é uma 

moral heroica, mas a resposta, escan-

dalosa para os Judeus e louca para os 

pagãos, ao enigma da morte, é a cer-

teza que Cristo, ressuscitado, trans-

formou a nossa morte num nascimen-

to.    
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É esta a mensagem dos trechos 

evangélicos. 

     A vida moral nova – sublinhada na 

primeira Leitura – é uma consequên-

cia, um sinal da Ressurreição aconte-

cida no Batismo. 

 
 

1.ª Leitura 
(Ex 14, 15 – 15, 1) 

 
MONIÇÃO: 

 
As Leituras que iremos ouvir, tiradas do 

Antigo Testamento, relatam-nos o plano 

amoroso de Deus para a humanidade, 

desde a Criação à libertação da escravidão 

do Egipto, passando pela sempre renovada 

fidelidade de Deus, perseverantemente 

anunciada pelos profetas, apesar das 

constantes infidelidades do homem ao Seu 

plano. 

 

LEITURA: 

 

 

Leitura do Livro do Êxodo 
 

Naqueles dias, disse o Se-

nhor a Moisés: «Porque estás a 

bradar por Mim? Diz aos filhos 

de Israel que se ponham em 

marcha. E tu ergue a tua vara, 

estende a mão sobre o mar e 

divide-o, para que os filhos de 

Israel entrem nele a pé enxuto. 

Entretanto, vou permitir que se 

endureça o coração dos egíp-

cios, que hão de perseguir os 

filhos de Israel. Manifestarei 

então a minha glória, triunfando 

do Faraó, de todo o seu exérci-

to, dos seus carros e dos seus 

cavaleiros. Os egípcios reco-

nhecerão que Eu sou o Senhor, 

quando Eu manifestar a minha 

glória, vencendo o Faraó, os 

seus carros e os seus cavalei-

ros». O Anjo de Deus, que se-

guia à frente do acampamento 

de Israel, deslocou-se para a 

retaguarda. A coluna de nuvem 

que os precedia veio colocar-se 

atrás do acampamento e pos-

tou-se entre o campo dos egíp-

cios e o de Israel. A nuvem era 

tenebrosa de um lado e do outro 

iluminava a noite, de modo que, 

durante a noite, não se aproxi-

maram uns dos outros. Moisés 

estendeu a mão sobre o mar e o 

Senhor fustigou o mar, durante 

a noite, com um forte vento de 

leste. O mar secou e as águas 

dividiram-se. Os filhos de Israel 

penetraram no mar a pé enxuto, 

enquanto as águas formavam 

muralha à direita e à esquerda. 

Os egípcios foram atrás deles: 

todos os cavalos do Faraó, os 

seus carros e cavaleiros os se-

guiram pelo mar dentro. 

Na vigília da manhã, o Se-

nhor olhou da coluna de fogo e 

da nuvem para o acampamento 

dos egípcios e lançou nele a 

confusão. Bloqueou as rodas 

dos carros, que só dificilmente 

conseguiam avançar. Então os 

egípcios disseram: «Fujamos 

dos israelitas, que o Senhor 

combate por eles contra os 

egípcios». O Senhor disse a 

Moisés: «Estende a mão sobre o 

mar e as águas precipitar-se-ão 

sobre os egípcios, sobre os 

seus carros e os seus cavalei-

ros». Moisés estendeu a mão 

sobre o mar e, ao romper da 

manhã, o mar retomou o seu 

nível normal, quando os egíp-

cios fugiam na sua direção. E o 

Senhor precipitou-os no meio 

do mar. As águas refluíram e 

submergiram os carros, os ca-

valeiros e todo o exército do 

Faraó, que tinham entrado no 

mar, atrás dos filhos de Israel. 

Nem um só escapou. Mas os 

filhos de Israel tinham andado 

pelo mar a pé enxuto, enquanto 

as águas formavam muralha à 

direita e à esquerda. Nesse dia, 

o Senhor salvou Israel das mãos 

dos egípcios e Israel viu os 

egípcios mortos nas praias do 

mar. Viu também o grande po-

der que o Senhor exercera con-

tra os egípcios, e o povo temeu 

o Senhor, acreditou n'Ele e em 

seu servo Moisés. Então Moisés 

e os filhos de Israel cantaram 

este hino em honra do Senhor: 

«Cantemos ao Senhor, que fez 

brilhar a sua glória, precipitou 

no mar o cavalo e o cavaleiro». 
 

Palavra do Senhor 
 

 

 

Salmo Responsorial  
Ex 15, 1-2.3-4.5-6.17-18 

 

REFRÃO: 

 

CANTEMOS AO SENHOR, QUE FEZ 

BRILHAR A SUA GLÓRIA. 

 

Ou:               

 

DEUS FEZ MARAVILHAS: O SEU 

NOME É SENHOR. 

  

Cantarei ao Senhor, que fez brilhar a 

sua glória: 

precipitou no mar o cavalo e o  

cavaleiro. 

O Senhor é a minha força e a minha 

proteção: 

a Ele devo a minha liberdade. 

  

Ele é o meu Deus: eu O exalto; 

Ele é o Deus de meu pai: eu O  

glorifico. 

O Senhor é um guerreiro,  

Omnipotente é o seu nome; 

precipitou no mar os carros do Faraó e   

      o seu exército. 

  

Os seus melhores combatentes  

afogaram-se no Mar Vermelho, 

foram engolidos pelas ondas,  

caíram como pedra no abismo. 

A vossa mão direita, Senhor, revelou a 

sua força, 

a vossa mão direita, Senhor,  

      destroçou o inimigo. 

  

Levareis o vosso povo e o plantareis 

na vossa montanha, 

na morada segura que fizestes,  

Senhor, 

no santuário que vossas mãos  

construíram. 

O Senhor reinará pelos séculos dos   

      séculos. 
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2.ª Leitura 
(Is 54, 5-14) 

 
LEITURA: 

 

 

Leitura do Livro do Profeta 

Isaías  
 

Teu esposo é aquele que te 

criou, seu nome é Senhor dos 

exércitos; teu redentor, o Santo 

de Israel, chama-se Deus de 

toda a terra. O Senhor te cha-

mou, como a mulher abandona-

da e de alma aflita; como a es-

posa repudiada na mocidade, 

falou o teu Deus. Por um breve 

instante eu te abandonei, mas 

com imensa compaixão volto a 

acolher-te. Num momento de 

indignação, por um pouco ocul-

tei de ti minha face, mas com 

misericórdia eterna compadeci-      

-me de ti, diz teu salvador, o 

Senhor. Como fiz nos dias de 

Noé, a quem jurei nunca mais 

inundar a terra, assim juro que 

não me irritarei contra ti nem te 

farei ameaças. Podem os mon-

tes recuar e as colinas abalar-        

-se, mas a minha misericórdia 

não se apartará de ti, nada fará 

mudar a aliança de minha paz, 

diz o teu misericordioso Senhor. 

Pobrezinha, batida por venda-

vais, sem nenhum consolo, eis 

que assentarei tuas pedras so-

bre rubis, e tuas bases sobre 

safiras; revestirei de jaspe tuas 

fortificações, e teus portões, de 

pedras preciosas, e todos os 

teus muros, de pedra escolhida. 

Todos os teus filhos serão dis-

cípulos do Senhor, teus filhos 

possuirão muita paz; terás a 

justiça por fundamento. Longe 

da opressão, nada terás a te-

mer; serás livre do terror, por-

que ele não se aproximará de ti.  
 

Palavra do Senhor.  
 

 

Salmo Responsorial 

 
REFRÃO: 

 

 

EU VOS LOUVAREI, SENHOR, PORQUE 

ME SALVASTES.  

 

Eu vos glorifico, Senhor, porque me   

      salvastes 

e não deixastes que de mim se  

regozijassem os inimigos.  

Tirastes a minha alma da mansão dos 

mortos  

vivificastes-me para não descer ao 

túmulo 

 

Cantai salmos ao Senhor, vós os seus 

fiéis,  

e dai graças ao seu nome santo. 

A sua ira dura apenas um momento, 

e a sua benevolência a vida inteira.  

Ao cair da noite vêm as lágrimas, 

e ao amanhecer volta a alegria. 

 

Ouvi, Senhor, e tende compaixão de 

mim, 

Senhor, sede Vós o meu auxílio.  

Vós convertestes em júbilo o meu 

pranto,  

Senhor meu Deus, eu vos louvarei 

eternamente.  

 
 

3.ª Leitura 
(Ez 36, 16-17a. 18-28) 

 
LEITURA: 

 

 

Leitura da Profecia de 

Ezequiel 
 

A palavra do Senhor foi-me 

dirigida nestes termos: «Filho 

do homem, quando os da casa 

de Israel habitavam na sua terra, 

mancharam-na com o seu pro-

ceder e as suas obras. Fiz-lhes 

então sentir a minha indignação, 

por causa do sangue que havi-

am derramado no país e dos 

ídolos com que o tinham profa-

nado. Dispersei-os entre as na-

ções, espalhei-os entre os ou-

tros povos; julguei-os segundo 

o seu proceder e as suas obras. 

Em todas as nações para onde 

foram, profanaram o meu santo 

nome; e por isso se dizia deles: 

'São o povo do Senhor: tiveram 

de deixar a sua terra'. Quis en-

tão salvar a honra do meu santo 

nome, que a casa de Israel pro-

fanara entre as nações para 

onde tinha ido. Por isso, diz à 

casa de Israel: Assim fala o Se-

nhor Deus: Não faço isto por 

causa de vós, israelitas, mas 

por causa do meu santo nome, 

que profanastes entre as nações 

para onde fostes. E as nações 

reconhecerão que Eu sou o Se-

nhor – oráculo do Senhor Deus 

– quando a seus olhos Eu mani-

festar a minha santidade, a vos-

so respeito. Então retirar-vos-ei 

de entre as nações, reunir-vos-       

-ei de todos os países, para vos 

restabelecer na vossa terra. 

Derramarei sobre vós água pura 

e ficareis limpos de todas as 

imundícies; e purificar-vos-ei de 

todos os falsos deuses. Dar-          

-vos-ei um coração novo e in-

fundirei em vós um espírito no-

vo. Arrancarei do vosso peito o 

coração de pedra e dar-vos-ei 

um coração de carne. Infundirei 

em vós o meu espírito e farei 

que vivais segundo os meus 

preceitos, que observeis e po-

nhais em prática as minhas leis. 

Habitareis na terra que dei a 

vossos pais; sereis o meu povo 

e Eu serei o vosso Deus». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

Salmo Responsorial  
 

REFRÃO: 

 

COMO SUSPIRA O VEADO  

PELAS TORRENTES DAS ÁGUAS, 

ASSIM MINHA ALMA SUSPIRA POR 

VÓS, SENHOR. 

  

OU: 
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OU: 

 

COMO O VEADO EM BUSCA DAS 

ÁGUAS 

ASSIM, Ó DEUS, A MINHA ALMA 

VOS DESEJA. 

 

Como suspira o veado pelas correntes 

das águas, 

assim minha alma suspira por Vós, 

Senhor. 

Minha alma tem sede de Deus, do 

Deus vivo: 

Quando irei contemplar a face de 

Deus? 

  

A minha alma estremece ao recordar 

quando passava em cortejo para o 

templo do Senhor, 

entre as vozes de louvor e de alegria 

da multidão em festa. 

  

Enviai a vossa luz e verdade, 

sejam elas o meu guia e me  

conduzam 

à vossa montanha santa 

e ao vosso santuário. 

  

E eu irei ao altar de Deus, 

a Deus que é a minha alegria. 

Ao som da cítara Vos louvarei, 

Senhor, meu Deus. 

 
 

“4.ª” Leitura 

(Rom 6, 3-11) 
 

(Epístola) 
 

MONIÇÃO: 

 

O Antigo Testamento foi um tempo de 

preparação e figura, como que o advento 

do que posteriormente se passaria. Por 

isso, nas Leituras do Novo Testamento 

vamos ouvir a concretização de tudo aquilo 

que foi sendo anunciado ao longo dos 

tempos: a missão de Jesus não termina no 

túmulo, na morte e no medo, mas através 

da Sua Ressurreição concretiza-se o plano 

de Deus e perpetua-se, ao longo do tempo, 

pela ação dos seus discípulos. 

  

LEITURA: 

 

 

Leitura da Epístola do após-

tolo São Paulo aos Romanos  

 

Irmãos: 3Todos nós que fo-

mos batizados em Cristo fomos 

batizados na sua morte. 4Fomos 

sepultados com Ele pelo Batis-

mo na sua morte, para que, as-

sim como Cristo ressuscitou 

dos mortos pela glória do Pai, 

também nós vivamos uma vida 

nova. 5Se, na verdade, estamos 

totalmente unidos a Cristo por 

morte semelhante à sua, tam-

bém o estaremos por uma res-

surreição semelhante à sua.  
6Bem sabemos que o nosso 

homem velho foi crucificado 

com Cristo, para que fosse des-

truído o corpo do pecado e não 

mais fôssemos escravos dele.  
7Quem morreu está livre do pe-

cado. 8Se morremos com Cristo, 

acreditamos que também com 

Ele viveremos, 9sabendo que, 

uma vez ressuscitado dos mor-

tos, Cristo já não pode morrer, a 

morte já não tem domínio sobre 

Ele. 10Porque na morte que so-

freu, Cristo morreu para o peca-

do de uma vez para sempre; 

mas a sua vida é uma vida para 

Deus. 11Assim vós também, 

considerai-vos mortos para o 

pecado e vivos para Deus, em 

Cristo Jesus. 
 

Palavra do Senhor 
 

 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

     Estamos em Roma no ano 57 d.C. Os 
cristãos tinham acabado de introduzir o uso 
de administra os Batismos durante a noite 
de Páscoa. A esta assembleia ninguém 
pode faltar. A participação é de tal modo 
importante que, mais tarde, Tertuliano – 
falando das dificuldades que terá uma 
mulher cristã que casa com um pagão – 
perguntar-se-á: «O seu marido consentirá 
que saia de noite para participar na Vigília 
Pascal?» É ao Batismo celebrado nesta 
solene noite pascal que faz referência Paulo 
no importante trecho apresentado na 
Leitura. 
      No tempo de Jesus, o Batismo era um 
rito muito comum, não só no âmbito religi-
oso, mas também no civil e social. Os pa-

gãos, por exemplo, batizavam os escravos 
que recebiam a liberdade; os fariseus bati-
zavam quem, tendo abandonado o paga-
nismo, se fazia circuncidar e se tornava 
Judeu; os membros das seitas religiosas 
batizavam quem passava a fazer parte do 
seu grupo. A imersão completa na água 
indicava a mudança radical de vida: havia 
uma morte – representada pela imersão 
completa na água de uma piscina ou de um 
rio – e um renascer – indicado pelo ree-
mergir das ondas. É fácil, assim, entender a 
razão pela qual quem era batizado recebia 
também um nome novo: a pessoa de antes 
tinha desaparecido, deixava de ser nomea-
da porque já não existia, quem saía da água 
era um homem novo. 

João Baptista retoma este gesto. Ele 
conduz as pessoas ao Jordão, imerge-as nas 
águas, leva-as a atravessar o rio, fá-las pas-
sar de uma margem à outra para indicar, 
simbolicamente, o abandono da condição 
de escravidão e a entrada na terra onde, 
seguindo a lei de Deus, nos tornamos ho-
mens novos, livres, prontos a acolher o 
reino de Deus. 

Também o Batismo cristão tem, fun-
damentalmente, o mesmo significado. 

O modo como hoje é administrado – 
derramando um pouco de água sobre a 
cabeça – infelizmente não dá bem esta 
ideia. Nos primeiros tempos da Igreja, pelo 
contrário, a cerimónia era muito mais sole-
ne e carregada de significado. O batizado 
era realmente imerso na água de uma 
piscina. A fonte batismal era considerada o 
ventre materno da comunidade do qual 
saíam, regenerados, os novos filhos de 
Deus.  

Foi necessário fazer esta introdução pa-
ra explicar o que Paulo nos diz nesta Leitura. 
Ele afirma que «pelo Batismo, fomos se-
pultados com Cristo e tomámos parte na 
sua morte. Assim podemos viver também 
uma nova vida». A passagem da morte à 
vida foi percorrida, antes de tudo, por Cris-
to. Ele, mediante a sua morte, venceu e 
destruiu o pecado e a morte. Cada cristão é 
convidado a percorrer o mesmo caminho: 
morrer para o pecado e para a vida antiga e 
renascer para uma vida nova. 

É precisamente isto que a cerimónia do 
Batismo indica e realiza: destrói o passado, 
faz morrer o «homem velho» e faz nascer o 
«homem novo». 

No último versículo da Leitura, Paulo ti-
ra as consequências práticas desta passa-
gem da morte à vida. Se o Batismo é o dia 
da nossa ressurreição, é também o início de  
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uma vida moral completamente nova. É o 
dia que assinala a passagem das obras da 
carne: «desregramentos sensuais, imorali-
dades, libertinagem, idolatria, superstição, 
inimizades, discórdias, ciúmes, divisões», às 
obras do Espírito: «amor, alegria, paz, paci-
ência, amabilidade, bondade, fidelidade, 
modéstia, domínio de si» (Gl  5, 19-23). 

Esta mudança é evidente no caso de 
um pagão adulto que vem de uma vida 
desregrada, distante de Deus e que, um dia, 
decide seguir Cristo. Ele é chamado não só 
a esquecer, mas a «sepultar» – para sem-
pre – o seu passado e a iniciar uma vida 
nova.  

A maioria dos cristãos de hoje recebeu 
o batismo em criança. Hoje em dia há 
quem preferisse adiar a administração 
deste sacramento para a idade adulta como 
modo de sublinhar ainda mais a responsabi-
lidade e a liberdade da escolha de aderir a 
Cristo. Desde os primeiros séculos, porém, a 
Igreja reconheceu o valor teológico e pasto-
ral do Batismo das crianças. É o sinal mais 
evidente de que a nova vida não é uma 
conquista do homem, não foi ganha pelas 
suas boas obras, é um dom gratuito de 
Deus, um dom que seguidamente será 
acolhido sempre mais conscientemente. 
Para a criança, o Batismo é o início de uma 
vida que, com a ajuda dos pais e dos padri-
nhos, será toda orientada à luz do Evange-
lho. 
      A noite de Páscoa é, para cada cristão – 
criança, adolescente, jovem ou adulto – o 
momento mais apropriado para recordar 
os empenhos que comporta a vida nova 
oferecida por Deus no Batismo. 
     Sabemos que todas as Missas são boni-
tas. Mas há quem afirme que esta é a mais 
bonita do ano litúrgico. Concordo. 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
SL 117 (118), 1-2, 16ab-17, 22-23 

 
REFRÃO: 

 

 ALELUIA!   ALELUIA!   ALELUIA! 

  

Dai graças ao Senhor, porque Ele é 

bom, 

porque é eterna a sua misericórdia. 

Diga a casa de Israel: 

é eterna a sua misericórdia. 

  

A mão do Senhor fez prodígios, 

a mão do Senhor foi magnífica. 

Não morrerei, mas hei de viver 

para anunciar as obras do Senhor. 

 

A pedra que os construtores rejeitaram 

tornou-se pedra angular. 

Tudo isto veio do Senhor: 

é admirável aos nossos olhos. 

 
 

Evangelho (Mt 28, 1-10) 
 

EVANGELHO 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Je-

sus Cristo segundo São Mateus 
 

1Depois do sábado, ao raiar do 

primeiro dia da semana, Maria Ma-

dalena e a outra Maria foram visitar 

o sepulcro. 2De repente, houve um 

grande terramoto: o Anjo do Senhor 

desceu do Céu e, aproximando-se, 

removeu a pedra do sepulcro e 

sentou-se sobre ela. 3O seu aspeto 

era como um relâmpago e a sua 

túnica branca como a neve. 4Os 

guardas começaram a tremer de 

medo e ficaram como mortos. 5O 

Anjo tomou a palavra e disse às 

mulheres: «Não tenhais medo; sei 

que procurais Jesus, o Crucifica-

do. 6Não está aqui: ressuscitou, 

como tinha dito. Vinde ver o lugar 

onde jazia. 7E ide depressa dizer 

aos discípulos: ‘Ele ressuscitou dos 

mortos e vai adiante de vós para a 

Galileia. Lá O vereis’. Era o que 

tinha para vos dizer». 8As mulheres 

afastaram-se rapidamente do se-

pulcro, cheias de temor e grande 

alegria, e correram a levar a notícia 

aos discípulos. 9Jesus saiu ao seu 

encontro e saudou-as. Elas aproxi-

maram-se, abraçaram-Lhe os pés e 

prostraram-se diante d’Ele. 10Disse-       

-lhes então Jesus: «Não temais. Ide 

avisar os meus irmãos que partam 

para a Galileia. Lá Me verão». 
 

Palavra da Salvação. 
 

Oração Universal 

 

1 – A Cristo nosso Senhor,  

que pela sua Ressurreição alegra a 

santa Igreja,  

para que abençoe os pastores e  

os fiéis,  

oremos, irmãos. 

 

2 – A Cristo nosso Senhor,  

que pela sua Ressurreição venceu  

o mal,  

para que dê a paz ao mundo inteiro, 

oremos, irmãos. 

 

3 – A Cristo nosso Senhor,  

que pela sua Ressurreição nos trouxe 

a vida,  

para que alivie os doentes e todos os 

que sofrem,  

oremos, irmãos. 

 

4 – A Cristo nosso Senhor,  

que pela sua Ressurreição dissipa as 

trevas,  

para que ilumine toda a nossa  

comunidade (paroquial),  

oremos irmãos. 

 

5 – A Cristo nosso Senhor,  

que pela sua Ressurreição venceu a 

morte,  

para que dê a vida eterna aos que    

      morreram,  

oremos, irmãos. 

 
 

Antífona da Comunhão 

1 Cor 5, 7-8 

Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi 

imolado: celebremos a festa com o 

pão ázimo da pureza a da verdade. 

Aleluia. 

 
 

A inevitabilidade da 

morte 
 

Não há dúvida que de todos os 

problemas com que o homem se de-

bate, a morte é o mais grave de todos. 

Ser homem significa ir inevitavelmente 

ao encontro da morte. 

Ora, se o Filho de Deus se fez ho-

mem também significa que Ele próprio 

foi ao encontro da morte. Por amor, 

Jesus, deixou-Se matar. Mas Deus, a 

Quem tudo é possível, interveio com 

toda a sua força e derrotou as forças 

da morte provocada pela maldade dos 

homens, ressuscitando o seu Filho 

muito amado. 

Deste modo, destruiu o carácter 

definitivo da morte, porque n’Ele esta-

va a dimensão irrevogável da vida. Ele 
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era um só com a vida indestrutível, de 

modo que esta, através da morte, 

floriu de novo. A Sua morte foi um ato 

de amor. A comunhão vital com Deus 

é uma comunhão existencial com o 

amor de Deus, e este amor é a verda-

deira força contra a morte, é mais forte 

que a morte. 

A Ressurreição foi uma manifesta-

ção do amor que desfez o laço até 

então indivisível entre «morre e trans-

forma-se». E esse acontecimento real 

de uma vida nova que chega até nós 

através duma também nova dimensão: 

o Batismo. 

 
 

A nova dimensão da 

vida é o Batismo 

 

O Batismo significa exatamente is-

to: um salto de qualidade da história 

universal que chega até nós cingindo-       

-nos, para nos atrair para a vida. Ele é 

mais que uma simples lavagem, ablu-

ção e alindamento da alma. É verda-

deiramente morte e ressurreição, 

ressurgimento, mudança para uma 

vida nova. 

A grande manifestação da ressur-

reição prendeu-nos no Batismo para 

nos atrair. Deste modo ficamos ligados 

a uma nova dimensão da vida, na qual 

nos encontramos de algum modo 

introduzidos, no meio das adversida-

des do nosso tempo. Viver a própria 

vida como um permanente entrar 

neste espaço completamente aberto é 

o conteúdo do ser batizado, a essên-

cia do ser cristão. É esta a esperança 

do homem a verdadeira alegria cristã. 

 
 

 

A Vigília Pascal é 

alegria cristã 

 

É esta a alegria da Vigília Pascal. 

A ressurreição não cessou, a ressur-

reição penetrou-nos e prendeu-nos. A 

ela, isto é, ao Senhor ressuscitado nos 

agarramos, sabendo que Ele nos 

segura com firmeza, mesmo quando 

estamos desalentados. 

Viveremos através da comunhão 

existencial com Ele, por meio de uma 

relação com Aquele que é a Verdade 

e o Amor. A vida vem-nos de viver 

com Ele e de amar com Ele. Por isso, 

cheios de alegria pudemos cantar no 

Precónio com toda a Igreja: «Exulte de 

alegria a multidão dos anjos (...) Reju-

bile também a terra», porque Jesus 

Cristo, Filho de Deus, ressuscitou de 

entre os mortos e iluminou o género 

humano com a sua luz e a sua paz e 

vive glorioso pelo tempo que não aca-

ba. 

 
 

 

CONFISSÕES 

 

Como fazer o exame de 
consciência? 

Há muitas propostas de exame de 

consciência, quer na vasta literatura 

espiritual da Igreja, quer mesmo nal-

guns sites. Fica aqui uma proposta 

para revermos a nossa vida à luz de 

Deus e da sua misericórdia. 

 I – Há quanto tempo me con-
fessei? 

Disse ao confessor todos os meus 

pecados graves, ou deixei por dizer 

algum de que me lembrava, por medo 

ou vergonha? 

 
 

 

 
 

Seis Adágios 

Populares 

 
1 

A boda e batizados  

só vão os convidados 

2 

Quem vai à boda  

leva quem coma 

3 

Não há morte sem pranto  

nem casamento sem canto 

4 

Na morte e na boda verás quem te 

honra 

 

5 

Não há casamento pobre  

nem enterro rico 

6 

Quem longe vai à boda  

no caminho alarga toda 

 
 

Humor 
 

– O Carlos morreu deixando tudo 

para um orfanato. 

 – Quanto? 

 – Cinco filhos! 

~ ~ ~ ~ ~  

Qual é a diferença entre uma pulga 

e um elefante? 

– É que um elefante pode ter pul-

gas, mas uma pulga não pode ter 

elefantes! 

~ ~ ~ ~ ~  

 – Que feliz seria se tivesse uma fi-

lha!... 

 – Não tens nenhuma? 

 – Tenho seis! 

~ ~ ~ ~ ~  

 – É uma vergonha ver um homem 

casado remendar meias. 

 – Não são minhas, são da minha 

mulher! 

~ ~ ~ ~ ~  

 – Acabo de matar uma mosca 

com um quilo. 

 – Mas isso não é possível. Não há 

moscas tão grandes nem tão pesa-

das… 

 – Matei com um peso! 

~ ~ ~ ~ ~  

 – Conheço a idade dos frangos 

pelos dentes. 

 – Mas os frangos não têm dentes. 

 – Mas tenho-os eu! 

 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

11-04-2020 – Vigília Pascal 

As Eucaristias e todas as 

celebrações na Igreja, conti-

nuam suspensas por tempo 

indeterminado. 
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