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V Domingo da 

Quaresma 

A liturgia deste V Domingo da 

Quaresma ensina-nos que a nossa fé 

em Jesus supera a morte.  

É necessário que o grão de trigo 

morra para que dê fruto. É necessário 

perder a vida passageira para ganhar 

a vida eterna. Jesus, obediente a Seu 

eterno Pai, aceitou a morte, por isso, 

agora vive eternamente como Sumo-      

-Sacerdote da Nova Aliança: “N’Ele 

temos a redenção pelo seu sangue.” 

 
 

 

Introdução 

Não é fácil estar de acordo com 

Deus. 

Um pai que ouvisse dos filhos a 

acusação de os ter enganado, de não 

ter procurado o bem deles, mas, pelo 

contrário, ter procurado a sua ruína, 

provavelmente este pai sentir-se-ia 

pouco à vontade, poderia até 

indignar-se, amargurar-se ou fechar-      

-se desconsolado, num silêncio triste. 

Ora, esta acusação infamante, foi 

dirigida muitas vezes a Moisés pelos 

Israelitas. Diziam eles: «Porque nos 

fizeste sair do Egipto para nos fazer 

morrer à sede, a nós, aos nossos 

filhos e ao nosso gado?» (Ex 17, 3). 

Foi uma acusação que, um dia, 

também Deus a ouviu dirigida a si. Foi 

quando, em Kadesh-Barnea, os 

Israelitas encontraram-se com um 

povo de gigantes e assustaram-se a 

ponto de se considerarem como 

gafanhotos diante deles. Pensaram 

que Deus os tivesse enganado, que 

os tivesse conduzido àquela terra 

para os fazer morrer pela espada e 

disseram uns aos outros: «Escolha-

mos um chefe e voltemos para o 

Egipto» (Nm 14, 1-4). 

Ora, nada poderia ofender mais o 

Senhor do que esta desconfiança da 

parte do seu povo. Com um 

antropomorfismo audaz (Deus na 

forma humana), o autor sagrado põe 

na boca de Deus esta reação: «Até   

quando se negarão a confiar em mim, 

apesar de tantos sinais que tenho 

realizado no meio deles? Vou feri-los 

com a peste e destruí-los» (Nm 14, 

11-12). Esta linguagem é muito 

expressiva: mostra quanto Deus fica 

ferido se alguém suspeita que Ele 

quer a morte, e não a vida do ser 

humano. 

Os caminhos indicados pelo 

Senhor parecem – é verdade – 

desembocar na morte, mas não, 

porque a meta final é a vida. Aliás 

teríamos todos os motivos para não 

acreditar nele, se Ele não tivesse 

percorrido já este caminho – foi o 

primeiro a fazê-lo na Pessoa de Jesus 

Cristo – e se, também, não nos 

tivesse dado, juntamente com um 

coração novo, a coragem de confiar 

nele e de o seguir – como veremos na 

Primeira Leitura.  

– Jesus manso e humilde de 

coração, dá-nos um coração como o 

teu.    
 

 

 

Antífona de Entrada 

Salmo 42, 1-2 
 

Fazei-me justiça, meu Deus,  

defendei a minha causa contra a 

gente sem piedade,  

livrai-me do homem desleal e 

perverso.  

Vós sois o meu refúgio. 

 
 

 

Primeira Leitura 
Jr 31, 31-34 

 

MONIÇÃO: 

 
Ao longo da História da Salvação, 

Deus foi concluindo várias alianças com o 

Povo de Israel. Agora, através do profeta 

Jeremias anuncia uma aliança nova e defi- 
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nitiva: «Estabelecerei uma aliança nova e 

não mais recordarei os seus pecados.» 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura do Livro de Jeremias 

 

31Dias virão, diz o Senhor, em 

que estabelecerei com a casa de 

Israel e com a casa de Judá uma 

aliança nova. 32Não será como a 

aliança que firmei com os seus 

pais, no dia em que os tomei pela 

mão para os tirar da terra do 

Egipto, aliança que eles violaram, 

embora Eu exercesse o meu 

domínio sobre eles, diz o 

Senhor. 33Esta é a aliança que 

estabelecerei com a casa de 

Israel, naqueles dias, diz o 

Senhor: Hei de imprimir a minha 

lei no íntimo da sua alma e gravá-

-la-ei no seu coração. Eu serei o 

seu Deus e eles serão o meu 

povo. 34Não terão já de se instruir 

uns aos outros, nem de dizer cada 

um a seu irmão: «Aprendei a 

conhecer o Senhor». Todos eles 

Me conhecerão, desde o maior ao 

mais pequeno, diz o Senhor. 

Porque vou perdoar os seus 

pecados e não mais recordarei as 

suas faltas. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta Leitura não é difícil, se for bem 

preparada. Note-se que há uma palavra de 

grande valor, que vais repeti-la quatro 

vezes e que deve ser sublinhada: 

“aliança”. É uma espécie de palavra 

“chave”. 

Não corras, lê devagar, ou ninguém 

vai perceber a leitura. 

Presta atenção às palavras: 

estabelecerei / violaram / exercesse / 

imprimir / gravá-la-ei / instruir / ou outras. 
 

Todos eles Me conhecerão,  

desde o maior ao mais pequeno, 

 diz o Senhor. (Jr 31-34b) 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
Uma breve introdução histórica 

pode ajudar a entender este oráculo, 

um dos mais famosos de todo o 

Antigo Testamento. 

Um pouco de História 

Foi pronunciado por Jeremias 

durante o reinado do piedoso Josias, 

um dos poucos reis ao qual a Bíblia 

tece um elogio. Era sobrinho de 

Manassés, o mais ímpio dos 

soberanos, aquele que – durante os 

seus quase cinquenta anos de 

reinado – introduziu em Israel a 

corrupção religiosa e a decadência 

moral.   

Josias tinha apenas oito anos 

quando subiu ao trono, mas educado 

por sábios tutores cresceu com bom 

ânimo, atento aos pobres e respeitoso 

da lei do Senhor; logo que ficou em 

condições de governar, efetuou 

profundas reformas religiosas, políti-

cas e sociais. Despertou assim a 

esperança adormecida de um 

renascimento espiritual, de uma 

restauração dos gloriosos reinos de 

David e Salomão e de uma 

reconquista das terras do Norte 

ocupadas pelos Assírios. 

Ora, Jeremias acompanhava com 

atenção as escolhas políticas do 

jovem soberano Josias e, mesmo não 

tomando partido por ele, aprovava as 

suas reformas. 

É, portanto, a estes anos que 

remontam os oráculos de consolação 

contidos nos   capítulos 30-33, dos 

quais é retirada a Leitura de hoje. 

Ao povo que durante muitos anos 

tinha suportado incontáveis desven-

turas, o profeta Jeremias dirige o 

convite amigável: «Cessa de gemer, 

enxuga as tuas lágrimas, tens ainda 

uma esperança de futuro: os teus 

filhos voltarão à pátria» (Jr 31, 16-17). 

É o anúncio do regresso dos Israelitas 

deportados para Nínive pelos Assírios 

em 722 a.C. 

O erro cometido que os atirou 

para o exílio 

Na primeira parte do trecho (v. 31-

32) é denunciado o erro cometido –   

que tinha causado o exílio – e referida 

a surpreendente resposta do Senhor 

ao pecado do seu povo.   

Junto ao monte Sinai, os Israelitas 

tinham feito uma aliança. «Tomando-     

-os pela mão» (v. 32), o Senhor tirara-

-os da terra do Egipto, empenhara-se 

em protegê-los e em enchê-los de 

bênçãos, garantira-lhes uma vida 

próspera e feliz, na condição de 

seguirem os seus conselhos e 

ouvirem as suas palavras. Então 

Israel empenhara-se solenemente em 

manter-se fiel a esta aliança, mas, 

infelizmente, a sua história tinha sido 

uma sucessão de traições, e as 

consequências disso, tinham sido 

catastróficas. Não se tratava de 

punições de Deus, ressentido pelas 

faltas do seu povo. A verdade é que o 

pecado traz sempre consigo germes 

de morte, que provocam a ruína de 

quem o comete (Pr 13, 6). 

O Senhor não se deixa vencer 

Ora, será que pode o Senhor 

resignar-se à infidelidade do seu 

povo, considerando-a inelutável? 

(invencível?). 

Pois é o próprio Deus quem dá 

resposta a esta pergunta: «Como 

poderia abandonar--te, ó Efraim? 

Como poderia entregar-te, ó Israel? O 

meu coração dá voltas dentro de mim, 

comovem-se as minhas entranhas; 

porque sou Deus e não um homem» 

(Os 11, 8-9). Então, Deus, irá 

estabelecer com Israel uma nova 

aliança, diferente das anteriores que 

se revelaram falíveis (que não 

resultaram). 

Como vai agir o Senhor  

Depois, a segunda parte do trecho 

(v. 33-34) explica, em detalhe, como 

irá agir, de modo a conseguir do seu 

povo uma resposta de amor fiel. 

No Sinai, Deus escrevera as suas 

dez palavras na pedra (Os Dez 

Mandamentos), ou seja, indicavam a 

Israel o caminho da vida, tal como os 

sinais nas estradas que mostram a 

direção a seguir. Mas os sinais na 

estrada não comunicam a energia 

necessária para chegar à meta. 

Indicam apenas a direção. 

É que, a antiga aliança, mesmo se 

baseada em leis santas e justas, es-

tava destinada ao fracasso, porque o 

ser humano não tinha a força para se 

manter fiel. Com uma expressão 

incisiva, Jeremias exprimia-se assim: 

«Bem sei, Senhor, que o homem não 

é dono do seu destino, e o 

caminhante não pode dirigir os seus 

passos» (Jr 10,23). 
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Foi então, por isso, que Deus 

pensou numa nova aliança, não uma 

reedição da aliança do Sinai, mas 

uma aliança qualitativamente 

diferente (muito melhor). E a mudan-

ça radical desta aliança, está na 

novidade da lei: ou seja, já não é um 

conjunto de preceitos e proibições, 

que a outra parte é chamada a 

observar e a cumprir, mas um 

dinamismo interior. Quer dizer, no 

Sinai, o Senhor gravara as suas 

palavras na pedra, agora fá-lo no 

coração da pessoa. 

Não esqueçamos que, para um 

hebreu, o coração é a sede das 

vontades, das paixões e da coragem, 

do conhecimento e da memória. 

Todos os sentidos do corpo se 

referem ao coração: Por exemplo: «O 

meu coração penetrou profundamente 

na sabedoria», diz o Qohélet (Ecl 1, 

16); «Concede ao teu servo um 

coração cheio de entendimento», 

suplica Salomão ao Senhor (1 Rs 3, 9). 

Na verdade, é o coração de pedra 

que torna Israel insensível e incapaz 

de aderir à palavra de Deus (Ez 36, 

26); «só há duplicidade no seu 

coração» é a expressão utilizada para 

indicar a duplicidade, isto é, a falta de 

sinceridade de uma pessoa (SI 12, 3). 

Também Jesus considerava que 

todas as escolhas da pessoa partem 

do coração (Mc 7, 21-22). 

Ora, se Deus queria tornar fiel o 

seu povo, não podia limitar-se a dar 

disposições, a sugerir comportamen-

tos. Porque tudo seria inútil enquanto 

não interviesse diretamente no 

coração. Eis então a sua promessa: 

«Dar-vos-ei um coração novo» (Ez 

36, 26) e, pela boca de Jeremias, diz: 

«Dar-lhes-ei um coração para que me 

conheçam e saibam que Eu sou o 

Senhor» (Jr 24, 7). 

A Leitura de hoje, ajuda-nos  

a perceber 

No trecho de hoje, esta mesma 

mensagem é transmitida através da 

imagem da lei do Senhor impressa na 

alma, gravada no coração (v. 33). Já 

não é uma imposição externa, mas 

uma necessidade íntima de 

comportar-se bem, um impulso divino 

que leva a pensar e agir segundo 

Deus. 

Por isso, a partir de então, tornar-     

-se-ão supérfluos os mandamentos e 

os preceitos, porque todos, do mais 

pequeno ao maior, movidos pelo 

Espírito de Deus, hão de aderir 

espontaneamente à vontade do 

Senhor. 

Pacientes para conseguir 

E quando se realizará esta 

profecia? É a pergunta que nos colo-

camos. E quem se sente liberto das 

fraquezas e fragilidades, e intima-

mente impelido a ser fiel a Deus? E 

quem não se entristece das suas 

misérias morais. 

Ora, diz São João que «Todo 

aquele que nasceu de Deus não 

comete pecado, porque um germe 

divino permanece nele; e não pode 

pecar, porque nasceu de Deus» –

afirma João (1 Jo 3, 9). Mas quem, de 

entre os cristãos, que na Eucaristia, 

estipularam o pacto da nova e eterna 

aliança, pode afirmar ter feito esta 

experiência?  

Vejamos, porque aquilo que 

verificamos em nós e nos outros, 

pode induzir-nos ao pessimismo. A 

muitos parece que tudo continua 

como no tempo em que a lei de Deus 

estava escrita na pedra, e o mundo 

mostra-se semelhante ao que existia 

antes do dilúvio, quando «a maldade 

dos homens era grande na Terra, e 

todos os seus pensamentos tendiam 

(inclinavam-se) sempre e unicamente 

para o mal» (Gn 6, 5). 

E, no entanto, a promessa do 

Senhor já começou a realizar-se; mas 

não devemos esperar uma mudança 

prodigiosa e imediata do coração 

humano, «cujas tendências são más 

desde a juventude» (Gn 8,21). Porque 

a lei de Deus é gravada progres-

sivamente no coração humano, é 

colocada no seu íntimo, como uma 

semente que, lenta, mas irresistível-

mente, se desenvolve e dá frutos 

abundantes. A pessoa que recebeu o 

germe divino do Espírito é como uma 

criança recém-nascida (1 Pd 2, 1-3), é 

frágil e precisa de ajuda, mas tem em 

si o princípio da vida que a fará 

crescer e tornar-se espiritualmente 

adulta. 

Os resultados, os frutos, levam 

tempo a ver-se. Sejamos pacientes, 

mesmo connosco. 

 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

Salmo Responsorial 
Sl 50 (51), 3-4.12-13.14-15 (R. 12a) 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Este salmo penitencial corresponde à 

história de David e também à de todo o 

povo de Israel. O salmista pede perdão 

pelas infidelidades do rei e de todo o povo. 

Podemos rezar este salmo como súplica 

individual a Deus, porque reconhecemos 

que somos pecadores; em nome da Igreja, 

Povo Santo, mas sempre necessitado de 

purificação; e em nome de toda a 

humanidade, onde não cessam de 

aumentar a corrupção, a violência e “o 

sangue derramado.” Em comunhão com a 

Igreja, santa e pecadora, e com toda a 

humanidade, onde existem o bem e o mal, 

peçamos misericórdia para as nossas 

faltas.  

 

REFRÃO: 

 
DAI-ME, SENHOR, UM CORAÇÃO PURO 

 

SALMO: 

 
Compadecei-Vos de mim, ó Deus, 

pela vossa bondade, 

pela vossa grande misericórdia, 

apagai os meus pecados. 

Lavai-me de toda a iniquidade 

e purificai-me de todas as faltas. 

 

Criai em mim, ó Deus, um coração 

puro 

e fazei nascer dentro de mim um 

espírito firme. 

Não queirais repelir-me da vossa 

presença 

e não retireis de mim o vosso espírito 

de santidade. 

 

Dai-me de novo a alegria da vossa 

salvação 

e sustentai-me com espírito generoso. 

Ensinarei aos pecadores os vossos 

caminhos 

e os transviados hão de voltar para 

Vós. 

 
 

 

 

Cristo dirigiu preces e súplicas, 

com grandes clamores e 

lágrimas, Àquele que O podia livrar 

da morte e foi atendido  

por causa da sua piedade.  

(Hb 5, 7) 
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Segunda Leitura 
Hb 5, 7-9 

 
 

MONIÇÃO: 
 

«Aprendeu a obediência e tornou-se 

causa de salvação eterna.»  

A Aliança anunciada pelo profeta 

Jeremias, veio a realizar-se por Jesus 

Cristo, o único mediador entre Deus e os 

homens. Jesus Cristo, Filho de Deus e 

irmão de todos os homens, estabeleceu a 

comunhão perfeita entre Deus e a 

humanidade. 

 

LEITURA: 

 

 

Leitura da Epístola aos 

Hebreus 
 

7Nos dias da sua vida mortal, 

Cristo dirigiu preces e súplicas, 

com grandes clamores e lágrimas, 

Àquele que O podia livrar da 

morte e foi atendido por causa da 

sua piedade. 8Apesar de ser Filho, 

aprendeu a obediência no sofri-

mento 9e, tendo atingido a sua 

plenitude, tornou-Se para todos os 

que Lhe obedecem causa de 

salvação eterna. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta 2.ª Leitura, tal como a Primeira, 

também não é difícil de proclamar. A 

primeira frase, feita sem pausas ou 

cesuras (sem cortes), ficará mais 

expressiva. Embora possas fazer 

suavemente, leve e rápida, as vírgulas. 

Para melhor o conseguir, controla a 

respiração.  

Presta atenção na segunda frase, ao 

acento no “À” na palavra “Àquele”. 

Ensaia as palavras: preces / súplicas / 

clamores / Àquele / obediência / plenitude / 

ou outras. 
 

 

Se o grão de trigo, lançado à terra, 

não morrer, fica só;  

mas se morrer, dará muito fruto. 

 (Jo 12, 24) 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Seria árduo seguir o caminho 

proposto por Cristo, se Ele se tivesse 

limitado a indicá-lo, e a exortar as 

pessoas a percorrê-lo. Ora, a Carta 

aos Hebreus que lemos, responde às 

nossas perplexidades (às dúvidas  

confusas) e incertezas, lembrando 

uma verdade facilmente esquecida. 

Diz-nos que não estamos sós neste 

caminho, acompanha-nos Jesus, que 

viveu as nossas experiências e 

passou por todas as nossas 

tentações (Hb 2, 17; 4, 15). 

O trecho de hoje trata sobretudo 

da sua reação perante a dor e a 

morte. Jesus provou aquilo que cada 

ser humano experimenta em 

situações semelhantes: dirigiu-se ao 

Pai pedindo-lhe ajuda e, se fosse 

possível, que o poupasse aos 

sofrimentos e à morte (v. 7). Rezou, 

invocou o Pai para que lhe revelasse 

a sua vontade e o sentido do que 

estava a acontecer. 

Depois, a leitura continua: 

«Apesar de ser Filho, aprendeu a 

obediência no sofrimento» (v. 8). 

Poucos versículos antes da nossa 

Leitura de hoje (v.2), o autor dizia: 

«Pode compadecer-se dos ignorantes 

e dos que erram, pois também Ele 

está cercado de fraqueza» (v. 2). São, 

de facto, afirmações comoventes. Na 

verdade, Jesus não se comportou 

como aquelas pessoas que 

estabelecem disposições e dão 

ordens, evitando com cuidado ser 

envolvidas nos dramas e nas 

angústias de quem as deve seguir. 

Ele não ficou no Céu a observar, 

impassível, os sofrimentos das 

pessoas. Pelo contrário, Jesus 

tornou-se companheiro de viagem, foi 

aliás o primeiro a percorrer o caminho 

da humilhação e da morte. É por isso 

que podemos confiar nele quando nos 

convida a segui-lo, exatamente 

porque Ele conhece bem o caminho.  

Portanto, não tenhamos medo. 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
Jo 12, 26 

 
 

MONIÇÃO: 
 

«Se o grão de trigo que cai na terra 

não morre, fica só. Mas, se morrer, produz 

muito fruto."  Aceitando a morte, em filial e 

amorosa obediência ao Pai, Jesus «deu-     

-nos a vida com abundância». Só 

morrendo é que a semente dá origem a 

uma vida nova, revelando assim a sua 

maravilhosa fecundidade. Graças à Sua 

morte redentora, toda a humanidade 

recebeu os benefícios da salvação. 

  

REFRÃO: 

 

Podem-se escolher um dos  

sete refrães 

  

1.  

Louvor e glória a Vós,  

Jesus Cristo, Senhor. 

2.  

Glória a Vós, Jesus Cristo,  

Sabedoria do Pai. 

3.  

Glória a Vós, Jesus Cristo,  

Palavra do Pai. 

4.  

Glória a Vós, Senhor,  

Filho do Deus vivo. 

5.  

Louvor a Vós, Jesus Cristo,  

Rei da eterna glória. 

6.  

Grandes e admiráveis  

são as vossas obras, Senhor. 

7.  

A salvação, a glória e o poder  

a Jesus Cristo, Nosso Senhor. 

 
ACLAMAÇÃO: 

 
Se alguém Me quiser servir, que Me 

siga, diz o Senhor, 

e onde Eu estiver, ali estará também 

o meu servo. 

 
 

 

 

Evangelho  
Jo 12, 20-33 

 

 

EVANGELHO: 

 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor 

Jesus Cristo segundo São João 
 

Naquele tempo, 20alguns gregos 

que tinham vindo a Jerusalém para 

adorar nos dias da festa, 21foram ter 

com Filipe, de Betsaida da Galileia, e 

fizeram-lhe este pedido: «Senhor, nós 

queríamos ver Jesus». 22Filipe foi 

dizê-lo a André; e então André e 



Filipe foram dizê-lo a Jesus. 23Jesus 

respondeu-lhes: «Chegou a hora em 

que o Filho do homem vai ser 

glorificado. 24Em verdade, em verda-

de vos digo: Se o grão de trigo, 

lançado à terra, não morrer, fica só; 

mas se morrer, dará muito fruto.  
25Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e 

quem despreza a sua vida neste 

mundo conservá-la-á para a vida 

eterna. 26Se alguém Me quiser servir, 

que Me siga, e onde Eu estiver, ali 

estará também o meu servo. E se 

alguém Me servir, meu Pai o honrará.  
27Agora a minha alma está 

perturbada. E que hei de dizer? Pai, 

salva-Me desta hora? Mas por causa 

disto é que Eu cheguei a esta hora.  
28Pai, glorifica o teu nome». Veio 

então do Céu uma voz que dizia: «Já 

O glorifiquei e tornarei a glorificá-          

-l’O». 29A multidão que estava 

presente e ouvira dizia ter sido um 

trovão. Outros afirmavam: «Foi um 

Anjo que Lhe falou». 30Disse Jesus: 

«Não foi por minha causa que esta 

voz se fez ouvir; foi por vossa 

causa. 31Chegou a hora em que este 

mundo vai ser julgado. Chegou a hora 

em que vai ser expulso o príncipe 

deste mundo. 32E quando Eu for 

elevado da terra, atrairei todos a 

Mim». 33Falava deste modo, para 

indicar de que morte ia morrer. 
 

Palavra da Salvação. 

 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Entre os peregrinos vindos a 

Jerusalém para a Páscoa estavam 

também alguns gregos que, tendo 

ouvido falar de Jesus, manifestaram a 

Filipe o desejo de o encontrar. Filipe 

falou com André e, juntos, os dois, 

referiram ao Mestre o pedido (v. 20-

22). 

O facto em si parece banal, mas, 

se o evangelista o refere, isto significa 

que contém uma mensagem 

importante. Vamos descobri-la. 

Quem são estes gregos 

Comecemos por perguntar isso 

mesmo: Quem são estes gregos?  

Ora, acontecia que, com este 

termo, eram indicados os “pagãos” 

que nutriam simpatia pela religião 

judaica, ou que se tinham convertido 

ao Judaísmo. Mesmo se não eram 

filhos de Abraão (porque não 

pertenciam ao Povo Eleito), eram 

pessoas estimadas e amadas pelos 

Israelitas, que os consideravam as 

primícias daqueles povos e daquelas 

nações que – segundo as profecias – 

um dia acorreriam a Jerusalém para 

conhecerem os caminhos do Senhor 

(Is 2, 3). 

Então, Jesus, referia-se-lhes 

quando, pouco antes, havia afirmado: 

«Tenho ainda outras ovelhas que não 

são deste redil. Também estas Eu 

preciso de as trazer e hão de ouvir a 

minha voz; e haverá um só rebanho e 

um só pastor» (Jo 10, 16).  Quer 

dizer, aparecem agora as «outras 

ovelhas», que se aproximam dele 

para receber o seu Evangelho.  

De onde vêm e o que procuram 

Tinham vindo a Jerusalém (v. 20), 

portanto, tinham percorrido já um 

bocado de caminho espiritual, antes 

de encontrarem Jesus. Embora 

tivessem aprendido de seus pais a 

adorar os ídolos, a verdade é que, 

logo que descobriram o Deus de 

Israel, abraçaram a religião hebraica, 

desejosos de participar das bênçãos 

prometidas a Abraão. Tinham vindo a 

Jerusalém para celebrar a sua nova 

fé, mas provavelmente também para 

descobrir qual o passo seguinte que 

Deus esperava deles; ou seja, no 

íntimo do coração, talvez se dessem 

conta de não terem alcançado ainda a 

meta final a que o Senhor os 

chamava.   

Então o seu desassossego espiri-

tual é indicado pela necessidade que 

experimentam de ver Jesus. 

Não se trata de simples 

curiosidade, do desejo frívolo 

(insignificante) de encontrar a estrela 

do momento, de conhecer aquele que 

todos procuram, porque reanimou 

Lázaro (Jo 12, 9). Não esqueçamos 

que, no Evangelho de João, o verbo 

“ver” significa entender o íntimo de 

uma pessoa. É este o seu significado 

desde o prólogo (o início) do 

Evangelho Quando João diz: «Nós 

contemplámos a sua glória» (Jo 1, 

14), pretende afirmar que pertence ao 

grupo daquelas pessoas que enten-

deram quem é Jesus. 

De facto, a estes gregos, não 

interessa conhecer as feições de 

Jesus, nem o seu modo de vestir, ou 

como se move; o que querem é 

descobrir a sua identidade e saber se 

Ele pode dar um novo impulso às 

suas vidas. É isto que procuram. 

Pedem através de 

intermediários 

Depois, curiosamente, os gregos 

não vão diretamente ter com Jesus. 

Passam pelos seus discípulos, 

porque esse é o único caminho; Quer 

dizer, só passando pela comunidade, 

(pela Igreja) se pode chegar a Cristo 

E, curiosamente também, não se 

dirigem a um apóstolo qualquer, mas 

a Filipe e André, os únicos entre os 

doze que têm nome grego e que 

talvez por isso são considerados mais 

apropriados a servir de mediadores (o 

saber procurar as pessoas certas). 

André tinha já aparecido no início 

do Evangelho. Era um dos dois 

discípulos que seguiam o Baptista e 

que ouviram o convite de Jesus: 

«Vinde e vereis» (Jo 1, 39). Tinham 

ido com Ele, tinham visto e 

imediatamente sentiram a necessi-

dade de falar dele a outros; por isso, 

são agora capazes de acompanhar 

até Ele quem o quer ver.  

Assim, agora, vai ficando cada vez 

mais claro o significado do trecho.  Ou 

seja, os gregos que querem ver Jesus 

representam os pagãos; o seu ca-

minho espiritual é o mesmo que deve 

fazer qualquer outra pessoa que 

deseja tornar-se um discípulo. Nem 

mais. 

Não sabemos se depois acabaram 

por ser levados a Jesus ou não; a 

Leitura não diz mais nada; João 

retira-os da cena, como fez a 

Nicodemos. Leva-nos, por isso, a 

concluir que, a sua presença, serviu 

apenas como expediente para 

preparar o terreno ao tema que quer 

desenvolver. 

Com isto, o que pretende 

João dizer-nos 

 Exatamente porque, o seu 

objetivo, é fazer ver Jesus aos seus 

leitores. 

É também por este motivo que, 

em vez de concluir (de terminar) o 

relato, João introduz um discurso, no 

qual Jesus realmente se mostra (v. 

23-32), onde manifesta o seu 

verdadeiro rosto. 

Começa com uma imagem tirada 

do ambiente agrícola: para que 

possam germinar no campo as 

preciosas espigas, é preciso que os 

grãos de trigo desapareçam na terra;  
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só da sua morte pode desabrochar 

uma vida centuplicada (100 vezes 

mais, isto é, muito, mas muito mais!). 

Ora, a aplicação desta imagem é 

dramática: está em jogo a vida e 

trata-se de escolher os valores sobre 

os quais apostar. Jesus faz a sua 

proposta, que é desconcertante, 

absurda mesmo: a única vida que se 

realiza plenamente é a que é 

consumada por amor. Ele é o primeiro 

a oferecer a sua, e esta é a sua 

glória, esta é a revelação da glória de 

seu Pai. Ou seja, é o oposto da 

conceção grega.  Compreendemos 

agora a razão pela qual João fez 

entrar em cena os gregos. 

Na Grécia tinha sido criado o 

termo “aristoi” para indicar os me-

lhores, as pessoas de sucesso, os 

«aristocráticos». Eram aristoi aqueles 

que conseguiam atingir uma posição 

social de relevo, ou quem conseguia 

obter tudo aquilo que dá fama, 

prestígio e honrarias. 

Jesus considera este ideal de vida 

uma proposta insensata, uma 

sugestão diabólica que – lembram os 

evangelistas – também lhe foi feita. 

Lembramo-nos: «O diabo conduziu-o 

a um monte muito alto e, mostrando-     

-lhe todos os reinos do mundo com a 

sua glória, disse-lhe: "Tudo isto te 

darei se, prostrado, me adorares"» 

(Mt 4, 8-9).    

Propostas de Jesus 

Aos gregos Jesus explica em que 

consiste a verdadeira glória. Consiste 

em cair por terra e morrer, para dar 

muito fruto. 

Jesus chegou ao momento crucial 

da sua missão e está tentado a fugir, 

a pedir ao Pai que seja poupado a 

esta hora. Mas Jesus sabe, que só 

através da sua morte, é que o Pai 

poderá revelar ao mundo, o seu 

imenso amor pelo ser humano. E eis 

que do Céu chega a confirmação: em 

Jesus, que se doa a si mesmo, o Pai 

declara sentir-se perfeitamente 

espelhado e manifestar em plenitude 

a sua glória. 

Ora, não é necessário ter 

conhecido materialmente (fisicamen-

te) Jesus para o poder ver. Qualquer 

pessoa pode contemplar o seu 

verdadeiro rosto, o rosto que Ele 

mostra através do Evangelho, um 

rosto «desfigurado e de aspeto 

disforme» (Is 52, 14); um rosto 

«desprezado e abandonado pelos 

homens, como alguém cheio de 

dores, habituado ao sofrimento, 

diante do qual se tapa o rosto, 

menosprezado e desconsiderado» (Is 

53, 3). Impressionante! Nós vemos, 

nós conhecemos estes rostos, porque 

encontram-se perto de nós, à nossa 

volta. 

E quando deparamos com estes 

rostos, perante a proposta de Jesus, 

a tentação mais subtil não é, de facto, 

a da rejeição. É a de enveredar por 

uma prática religiosa substitutiva da 

adesão autêntica a Jesus na fé. Quer 

dizer, a nossa atitude é de recitação 

de orações, de participação em ritos e 

celebrações, isto sim, pensamos nós 

ser importante… mas dom da vida... 

(pois sim! Já foste!), o menos 

possível, e só por entre muitas 

perplexidades e hesitações. 

Como ainda nos falta crescer 

tanto!             

Pois é… Mas o rosto que Jesus 

mostra a todos os «gregos» (que 

afinal somos nós), pede um envol-

vimento total. Sabemos que a sua 

proposta é «escândalo para os 

Judeus e loucura para os Gregos» (1 

Cor 1, 22-23), e, no entanto, apenas 

quem, como Jesus, morre pelos 

irmãos, é – segundo Deus, – uma 

pessoa bem-sucedida. 

 Decididamente, os critérios de 

Deus, não são os nossos. 

 
 

 

Oração Universal 

 

 

1  

Pelos bispos, presbíteros, diáconos e 

catequistas, 

para que falem aos homens do amor 

que Deus lhes tem 

e da esperança pascal que o seu 

Filho trouxe ao mundo, 

oremos ao Senhor. 
 

2  

Por todos os povos da terra, 

para que vivam em paz e se 

desenvolvam, 

na justiça, no respeito e na 

compreensão mútua, 

oremos ao Senhor. 

 

3  

Por todos aqueles que desejam ver 

Jesus, 

para que os cristãos os levem até Ele 

pela forma como vivem o Evangelho, 

oremos ao Senhor. 
 

4 

Pelos que trabalham e se cansam 

pelos outros, 

para que recordem sempre que o 

grão lançado à terra 

morrendo, produz fruto abundante, 

oremos ao Senhor. 
 

5  

Pelos fiéis da nossa comunidade 

paroquial, 

para que sigam a Cristo e O sirvam, 

nos mais pobres, nos doentes e nos 

que sofrem, 

oremos ao Senhor. 
 

 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Jo 12, 24-25 

 

Em verdade vos digo: se o grão de 

trigo, lançado à terra, não morrer, fica 

só; mas se morrer, dará fruto 

abundante, 
 

 

 

Monição da Comunhão 

 
«Nós queremos ver Jesus» (Jo. 

12, 21). 

Com estas palavras os gregos 

fazem-se porta-voz de toda a 

humanidade, evidenciando o valor 

universal da salvação oferecida por 

Jesus Cristo. Nós queremos ver 

Jesus! É o grito que a humanidade 

dirige ainda hoje aos discípulos de 

Cristo, pedindo-lhes que mostrem na 

vida e nas obras o rosto do divino 

Mestre”. (São João Paulo II) 

Nesta Comunhão podemos rezar 

com as palavras da Oração final da 

Missa de hoje: “Pai Santo, concedei-     

-nos a graça de sermos sempre 

contados entre os membros de Jesus 

Cristo, nós que comungámos o seu 

Corpo e Sangue.”  
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Agenda Santoral 

Dia 25 – Anunciação do Senhor (De 

hoje a 9 meses, nascerá o 

Menino Jesus). 

 Dia 16 – Santa Maria no Sábado 

 
 

 

  

Senhor, nós 

queremos ver Jesus 
 

Para a festa da Páscoa tinham 

vindo à cidade santa alguns Gregos, 

tementes a Deus, que vinham para 

adorar o Deus de Israel. Foram ao 

encontro de Filipe. Por sua vez, Filipe 

foi ter com André. Os dois Apóstolos, 

com nomes gregos, servem como que 

de intérpretes junto de Jesus. A 

resposta do Senhor à sua pergunta 

parece um pouco enigmática. Jesus 

diz que tinha chegado a hora de se 

revelar a glória do Filho do Homem. 

Depois acrescentou: “Em verdade, 

em verdade vos digo: se o grão de 

trigo, lançado à terra, não morrer, fica 

ele só; mas, se morrer, dá muito fruto" 

(12, 23-24). 

Estas palavras revelam o segredo 

da vida de Jesus. Compreendemos 

que “não há triunfo se não houver 

batalha. Não há ressurreição sem 

haver a morte” (Hino IV Laudes, 

Tempo Pascal). Jesus afirmou: “Saí 

do Pai e vim ao mundo agora deixo 

mundo e volto para o Pai” (Jo 16,28). 

Sabemos que Jesus “desejou 

ardentemente esta passagem (esta 

Páscoa) deste mundo para o Pai” 

(Luc 22,15). “Pai chegou a hora” (Jo 

12,24) A hora de Jesus corresponde 

ao tempo da sua Paixão, morte e 

Ressurreição. Jesus será glorificado.  

Aproximam-se os dias solenes da 

paixão salvadora e da ressurreição 

gloriosa. A Páscoa de Jesus é a 

nossa redenção. Será uma Páscoa 

dolorosa e humilhante até à morte de 

cruz. Mas as trevas da Paixão serão 

dissipadas pela aurora da Ressur-

reição. Jesus tinha vindo para “morrer 

não só pela Nação judaica, mas 

também para reunir os filhos de Deus 

que andavam dispersos” (Jo 11,14). 

Havia um preço a pagar: “Era 

necessário que o Messias sofresse 

tudo isso para entrar na Sua glória” 

(Luc 24,26). Para atrair a Si todos os 

homens, Jesus deveria ser levantado 

da terra. Moisés elevou num poste 

uma serpente de bronze e pediu ao 

povo que olhasse para ela, para ser 

curado da mordedura das serpentes 

venenosas. Jesus aplica a si mesmo 

essa página do livro dos Números: 

“Assim como Moisés elevou a 

serpente no deserto também o Filho 

do Homem será elevado, para que 

todo aquele que acredita tenha n’Ele 

a vida eterna” (Jo 3, 14).  

São João Paulo II explicou: “Ao 

falar assim, foi como se dissesse: o 

encontro entre mim e os Gregos terá 

lugar, mas não como simples diálogo, 

estimulado pela curiosidade. Com a 

minha morte, comparável à queda na 

terra de um grão de trigo, chagará a 

hora da minha glorificação. A minha 

morte na cruz originará grande 

fecundidade.  

O encontro com o mundo grego, 

realizar-se-á naquela profundidade à 

qual faz alusão a morte do grão de 

trigo que atrai para si as forças da 

terra e do céu e se torna Pão vivo. O 

sepulcro é a última etapa deste 

morrer de Cristo ao longo de toda a 

sua vida terrena; é sinal do seu 

supremo sacrifício por nós e pela 

nossa salvação. Bem depressa, este 

sepulcro tornar-se-á o primeiro 

anúncio de louvor e exaltação do 

Filho de Deus na glória do Pai. Creio 

em Jesus que foi crucificado, morto e 

sepultado, mas ao terceiro dia 

ressuscitou dos mortos”.  

Estes estrangeiros querem ver 

Jesus. Eles representam a 

humanidade inteira atraída por Jesus. 

Os habitantes de Jerusalém, ouvindo 

contar o milagre da ressurreição de 

Lázaro, em Betânia, vieram ao Seu 

encontro, manifestando grande 

alegria e muito entusiasmo. Jesus fez 

a Sua entrada triunfal na cidade 

santa. O significado deste dia não 

será entendido senão à luz da 

verdadeira glorificação. A glória de 

Jesus não é terrena. Jesus entrará na 

Sua glória depois da humilhação e da 

morte.  

O Evangelho de hoje vem logo a 

seguir à entrada triunfal de Jesus em 

Jerusalém. O sucesso popular leva os 

fariseus a dizerem uns aos outros: 

“Toda a gente segue Jesus”, incluindo 

os estrangeiros gregos. 

 
 

 

Quando Eu for 

elevado da terra, 

atrairei tudo a Mim 

  
Na sua Infância Jesus manifestou-

-se aos Pastores e aos Magos, aos 

homens simples e aos homens 

sábios. Escreveu São Leão Magno: 

“Entrem todos os povos e recebam a 

bênção da descendência de Abraão, 

representados pelos três Magos. 

Adorem todos os povos o Autor do 

Universo e Deus seja conhecido em 

toda a Terra.”  

Ao terminar a Sua Vida terrena, 

Jesus pode antever a universalidade 

da sua obra redentora. Os gregos são 

um exemplo da entrada na Igreja das 

pessoas vindas de toda terra. Por 

outras palavras, Jesus profetiza a 

Igreja dos gregos, a Igreja dos 

pagãos, a Igreja espalhada por todo o 

mundo como fruto da sua Páscoa.  

Jesus diz-nos que morre para nos 

oferecer a vida com abundância. A 

Sua morte será fecunda, produzindo 

muito fruto, atraindo a si todos os 

homens: “Quando Eu for elevado da 

terra, atrairei tudo a Mim” (J 12, 32) 

Esta é a resposta de Jesus ao pedido 

dos gregos, ao desejo de todos os 

que O procuram com fé e sinceridade 

de coração.  

“Dirijamos hoje para Jesus Cristo 

os nossos olhares muitas vezes 

distraídos pelos efémeros interesses 

terrenos; detenhamo-nos a contem-

plar a sua Cruz. A Cruz é fonte de 

vida imortal, é escola de justiça e de 

paz, é património universal de perdão 

e de misericórdia; é prova perma-

nente de um amor infinito que levou 

Deus a fazer-se homem vulnerável 

como nós, até morrer crucificado. Os 

seus braços pregados abrem-se para 

cada ser humano e convidam-nos a 

aproximar-nos d’Ele na certeza de 

que nos acolhe e nos estreita num 

abraço de ternura infinita: “Quando Eu 

for elevado da terra, atrairei todos a 

Mim” (Jo 12, 32).  
 

(Papa Emérito Bento XVI) 

 
 

 

  «E quando Eu for elevado da terra, 

atrairei todos a Mim».  

Falava deste modo, para indicar  

de que morte ia morrer. 

(JO 12, 32-33) 
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Fala o Santo Padre 
  

«A quantos hoje “querem ver 

Jesus”, a quantos estão à procura 

do rosto de Deus; a todas estas 

pessoas podemos oferecer três 

coisas: o Evangelho; o crucifixo e 

o testemunho da nossa fé,  

pobre, mas sincera.» 
 

Neste Quinto Domingo de 

Quaresma, o evangelista João chama 

a nossa atenção com um pormenor 

curioso: alguns «gregos», de religião 

hebraica, vindos de Jerusalém para a 

festa da Páscoa, dirigem-se ao 

apóstolo Filipe, dizendo-lhe: «Senhor, 

queremos ver Jesus» (Jo 12, 21). Na 

cidade santa, onde Jesus foi pela 

última vez, há muitas pessoas. Estão 

presentes os pequeninos e os 

simples, que acolheram alegremente 

o profeta de Nazaré reconhecendo 

Nele o Enviado do Senhor. Estão 

presentes os sumos sacerdotes e os 

chefes do povo, que o querem 

eliminar porque o consideram herético 

e perigoso. Há também muitas 

pessoas, como por exemplo aqueles 

«gregos», que estão curiosos para o 

ver e saber mais sobre a sua pessoa 

e as obras cumpridas por Ele, a 

última dos quais — a ressurreição de 

Lázaro — causou grande alarido. 

«Queremos ver Jesus»: estas 

palavras, como muitas outras nos 

Evangelhos, vão para além do 

episódio particular e exprimem 

algo universal; revelam um desejo 

que atravessa as épocas e as 

culturas, um desejo presente no 

coração de muitas pessoas que 

ouviram falar de Jesus, mas ainda 

não o encontraram. «Eu desejo ver 

Jesus», assim sente o coração desta 

Gente. 

Respondendo indiretamente, de 

maneira profética, àquele pedido de o 

poder ver, Jesus pronuncia uma 

profecia que desvela a sua identidade 

e indica o caminho para o conhecer 

verdadeiramente: «É chegada a hora 

para o Filho do Homem ser 

glorificado» (Jo 12, 23). Chegou a 

hora da Cruz! Chegou a hora da 

derrota de Satanás, príncipe do mal, e 

do triunfo definitivo do amor 

misericordioso de Deus. Cristo 

declara que será «levantado da terra» 

(32), uma expressão que tem um 

duplo significado: «levantado» porque 

crucificado, e «levantado» porque 

exaltado pelo Pai na Ressurreição, 

para atrair todos a si e reconciliar os 

homens com Deus e entre eles. A 

hora da cruz, a mais obscura da 

história, é também a fonte da 

salvação para quantos acreditam 

Nele. 

Prosseguindo a profecia sobre a 

sua Páscoa já iminente, Jesus usa 

uma imagem simples e sugestiva, a 

do «grão de trigo» que, ao cair na 

terra, morre para produzir fruto (cf. 

24). Nesta imagem encontramos 

outro aspeto da Cruz de Cristo: o 

da fecundidade. A cruz de Cristo é 

fecunda. Com efeito, a morte de 

Jesus é uma fonte inesgotável de vida 

nova, porque traz em si a força 

regeneradora do amor de Deus. 

Imergidos neste amor pelo Batismo, 

os cristãos podem tornar-se «grãos 

de trigo» e dar muito fruto se, como 

Jesus, «perderem a própria vida» por 

amor de Deus e dos irmãos (cf. 25). 

Por esta razão, a quantos hoje 

«querem ver Jesus», a quantos estão 

à procura do rosto de Deus; a quem 

recebeu uma catequese quando era 

pequeno e depois não a aprofundou e 

talvez perdeu a fé; aos numerosos 

que ainda não encontraram Jesus 

pessoalmente...; a todas estas 

pessoas podemos oferecer três 

coisas: o Evangelho; o crucifixo e o 

testemunho da nossa fé, pobre, mas 

sincera. O Evangelho: ali podemos 

encontrar Jesus, ouvi-lo, conhecê-lo. 

O crucifixo: sinal do amor de Jesus 

que se entregou a si mesmo por nós. 

E também uma fé que se traduz em 

gestos simples de caridade fraterna. 

Mas principalmente na coerência de 

vida entre o que dizemos e o que 

vivemos, coerência entre a nossa fé e 

a nossa vida, entre as nossas 

palavras e as nossas ações.  

Evangelho, crucifixo, testemunho. 

Que Nossa Senhora nos ajude a 

carregar estas três coisas. 
 

Papa Francisco, 
 Ângelus, Praça de São Pedro, 

março de 2015 
 

 

 

 

Realiza tudo em paz, certo de que estás 

em Jesus, e seguro de que  

Jesus está contigo. 
 

(Mensagem de Esperança) 

Sabias que… 

O trigo na Palestina 
 
A Galileia era rica em trigo e 

cevada. Até ao séc. XIV a.C. o povo 

egípcio conquistou a fértil planura de 

Jizreel (Galileia) para utilizá-la como 

celeiro alternativo quando a seca 

assolava o Egipto e escasseava aí a 

colheita. O grão armazenava-se em 

armazéns ou em frascos selados.  

Parte da colheita era utilizada para 

a nova sementeira. Conheciam o 

processo mediante o qual um grão 

enterrado produz uma nova espiga.  

Os primeiros cristãos expressaram 

com esta imagem a morte e a 

ressurreição.  
 

 

 

Oração 
 

Senhor, queremos ser grãos de 

trigo na terra, empenhados em 

oferecer uma boa colheita. 

Senhor, ajuda-nos a comprome-

ter-nos sem desculpas; sem palavras 

hipócritas; com honradez e verdade. 

Hoje, diante de Ti, partilhamos a 

responsabilidade de ser melhores em 

cada manhã, de ser mais solidários 

em cada dia, de ser homens e 

mulheres sinceros; construtores de 

uma nova humanidade. 

 
 

 

Descomplica (55) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, 
Desapegar, Persistir, Agradecer,  

Avançar e Descomplicar. 

 

Quinto verbo: “Aceitar” 

 

O tempo ensinou-me a acreditar 

que tudo passa, até mesmo a maior 

das dores, a maior das saudades, a 

maior das dúvidas. Às vezes não 

tenho noção do quanto, mas a vida é 

muito boa para mim quando me 

mostra o spoiler de alguns episódios 

que vivo: um dia vais olhar para trás e  
 

 
 

V Dom. da Quaresma – 21-3-2021 – N.º 677 

– Pág. 8 / 9 



 

Pág. 9 / 9 –  

V Dom. da Quaresma – 21-3-2021 – N.º 677 

 

vais rir do que hoje te faz chorar. 

Já não me preocupo tanto com o que 

os outros perdem ou ganham quando 

se vão embora. Apenas guardo no 

peito tudo aquilo que eu ganhei com 

as lições que me trouxeram. Sei – 

porque acredito – que há ainda muito 

espaço para o amor. E mesmo 

quando o meu coração ainda não 

sarou, sei que a vida não parou. E 

que a volta que o mundo dá todos os 

dias ainda não terminou. 
 

– Um dia vais olhar para trás e 

vais rir do que hoje te faz chorar. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Tantas vezes vai o cântaro á fonte, 

 que lá deixa a asa. 

2 

Quem bem se quer, 

 no caminho se encontra. 

3 

Cada mocho, 

 a seu souto.  

4 

Laranja de manhã é ouro, 

 á tarde é prata,  

e á noite mata. 

5 

Cabritinho manso, 

 mama na mãe e na alheia. 

6 

Se queres ver o teu corpo, 

 abre o teu porco. 
 

 

 

Aniversários de 

Leitores 

 
Esta semana estão de Parabéns 

pelo seu aniversário natalício, os 

Leitores das seguintes paróquias: 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– JORGE MOREIRA, no próximo 

sábado, dia 27 de março.  

PARÓQUIA DE SANFINS DE FERREIRA:   

– SOFIA SANTOS, amanhã, 
segunda-feira, dia 22 de março. 

 
O Jornal do Leitor deseja ao Jorge 

e à Sofia, um feliz aniversário, 

festejado com um grande bolo e com 

muito champagne.  

Parabéns a ambos! 

 
 

 

Humor 

 

DIFERENTES 

 

Nunca existiu amizade entre as 

mulheres (há exceções, claro!). É só 

egoísmo, inveja, rivalidades 

escondidas… 

Amizade entre elas:  

– Estou gorda… 

– Não estás nada querida, estás 

giríssima! 

Amizade entre eles: 

– Estou gordo… 

– Pois estás! E feio, feio que dá 

medo! 

(mais sinceros!) 

  

CASAMENTO NO CÉU 

 

Um homem passou a vida inteira 

sozinho, sem encontrar um amor para 

a sua vida. Faleceu com 102 anos e 

foi para o céu. 

Ao mesmo tempo, uma mulher 

passou toda a vida sozinha sem 

encontrar um amor. Faleceu aos 96 

anos e foi para o céu. 

Um dia, por acaso, encontraram-     

-se na biblioteca celestial porque 

ambos eram apaixonados pela leitura. 

Começaram a falar e, surpreen-

dentemente resolveram casar. Foram 

ter com Deus e pediram para tratar 

dos papéis. 

– Deem-me tempo e eu voltarei 

com a resposta.  

Passaram-se quatro anos e Deus 

apareceu com um padre para os 

casar. 

Tempos depois, o casal desapai-

xonou-se e quis divorciar-se. Foram 

ter com Deus e manifestaram a sua 

intenção, mas pediram que, por favor, 

não demorasse tanto tempo como 

para casar… 

Resposta pronta de Deus: 

– Se eu levei quatro anos para 

encontrar aqui no céu um padre para 

vos casar, imaginai quanto tempo eu 

vou demorar para encontrar no céu 

um advogado para vos divorciar…  

 
 

 

                                                                                                                   

O nome dos meses 
 

O nome dos meses quase nunca é 

motivo de curiosidade, mas é 

interessante ver 

 por que os meses têm este nome  

e não outro. 

 

M A R Ç O  

 

No calendário romano, o terceiro 

mês do nosso calendário era o 

primeiro mês (do ano). Foi assim 

denominado em homenagem a Marte, 

o deus romano da guerra e 

identificado com o deus grego Ares. 

Era a hora de retomar a guerra, 

depois da neve do inverno ter 

derretido no hemisfério norte. 

 
 

 

 

 

ESCALA DE LEITORES 

21-03-2021  

V Domingo da Quaresma 

 

CARVALHOSA 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Natália 

Silva 

Céu  

Fernandes 

1.ª Leitura Idem Idem 

2.ª Leitura Idem Idem 

Oraç. Univ. Idem Idem 
 
 

EIRIZ – FIGUEIRÓ – SANFINS 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

AGUARDA-SE A CHEGADA DA 

INDICAÇÃO DOS NOMES DOS 

LEITORES DESIGNADOS PARA 

CADA CELEBRAÇÃO, NESTAS TRÊS 

PARÓQUIAS, EM TEMPO DE 

PANDEMIA DE COVID-19. 

 
 

 

Este jornal foi concluído  

em 6 de fevereiro 

~ ~ ~ ~ ~  
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