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Dia Mundial da 

Juventude 
 
 

Papa Francisco fala sobre a 

Jornada Mundial da Juventude 

para 2022 em Portugal. 

 

Mensagem do Santo Padre, no 

Domingo de Ramos do ano passado (em 

2020). 

«Jovem, Eu te digo, levanta-te!» (cf. 

Lc 7, 14) Queridos jovens, No mês de 

outubro de 2018, através do Sínodo dos 

Bispos dedicado ao tema Os jovens, a fé 

e o discernimento vocacional, a Igreja 

lançou um processo de reflexão sobre a 

vossa condição no mundo atual, a vossa 

busca de um sentido e um projeto na 

vida, a vossa relação com Deus. Depois, 

em janeiro de 2019, encontrei centenas 

de milhares de contemporâneos vossos 

de todo o mundo, reunidos no Panamá 

para a Jornada Mundial da Juventude. 

Acontecimentos como estes – Sínodo e 

Jornada Mundial da Juventude – 

manifestam uma dimensão essencial da 

Igreja: o «caminhar juntos».  

Nesta caminhada, sempre que 

alcançamos um marco importante, 

somos desafiados por Deus e pela 

própria vida a pôr-nos novamente em 

marcha. Vós, jovens, sois especialistas 

nisto! Gostais de viajar, cruzar-vos com 

lugares e rostos nunca vistos antes, viver 

novas experiências. Por isso, como 

destino da vossa próxima 

peregrinação intercontinental em 

2022, escolhi a cidade de Lisboa, 

capital de Portugal. De lá, nos 

séculos XV e XVI, inúmeros 

jovens, incluindo muitos missio-

nários, partiram para terras 

desconhecidas a fim de partilhar a 

sua experiência de Jesus com 

outros povos e nações. O tema da 

JMJ de Lisboa será: «Maria levantou-Se 

e partiu apressadamente» (Lc 1, 39). 

Nos dois anos que precedem o 

Encontro, pensei em refletir juntamente 

convosco sobre outros dois textos 

bíblicos: «Jovem, Eu te digo, levanta-te! 

(cf. Lc 7, 14)», em 2020, e «Levanta-te! 

Eu te constituo testemunha do que viste! 

(cf. At 26, 16)», em 2021. Como podeis 

ver, o verbo comum aos três temas é 

levantar-se. Esta palavra possui também 

o significado de ressuscitar, despertar 

para a vida. É um verbo frequente na 

Exortação Christus vivit (Cristo vive), que 

vos dediquei depois do Sínodo de 2018 

e que, juntamente com o Documento 

Final, a Igreja vos oferece como um farol 

para iluminar os caminhos da vossa 

existência. Espero de todo o coração 

que o caminho que nos levará a Lisboa 

coincida em toda a Igreja com um forte 

empenho na concretização destes dois 

documentos, orientando a missão dos 

animadores da pastoral juvenil. 

Tema do ano passado (em 2020), 

do dia Mundial da Juventude  

no Domingo de Ramos 

 Passemos agora ao nosso tema 

deste ano: Jovem, Eu te digo, levanta-te! 

(cf. Lc 7, 14). Já citei este versículo do 

Evangelho na Exortação Christus vivit: 

«Se perdeste o vigor interior, os sonhos, 

o entusiasmo, a esperança e a 

generosidade, diante de ti está Jesus, 

como parou diante do filho morto da 

viúva, e o Senhor, com todo o seu poder 

de Ressuscitado, exorta-te: “Jovem, Eu 

te ordeno: Levanta-te!”» (n. 20). Neste 

texto, vemos que Jesus, ao entrar na 

cidade de Naim, na Galileia, se depara 

com um cortejo fúnebre acompanhando 

à sepultura um jovem, filho único duma 

mãe viúva. Tocado pelo sofrimento 

angustiado daquela mulher, Jesus faz o 

milagre de lhe ressuscitar o filho. 

Entretanto, o milagre tem lugar depois 

duma série de atitudes e gestos: 

«Vendo-a, o Senhor compadeceu-Se 

dela e disse-lhe: “Não chores”. 

Aproximando-Se, tocou no caixão, e os 

que o transportavam pararam» (Lc 7, 13-

14). Detenhamo-nos a meditar sobre 

alguns destes gestos e palavras do 

Senhor. 

 
 
 

 

 

O Senhor deu-me a graça de falar 

como um discípulo, para que eu saiba 

dizer uma palavra de alento  

aos que andam abatidos. 

(Is 50, 4a) 
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Domingo de Ramos 

(na Paixão do Senhor) 

 
O Domingo de Ramos é o solene 

pórtico (a porta de entrada) da Semana 

Santa e apresenta-se na liturgia como 

um drama em dois atos: 

Celebramos hoje a entrada solene de 

Jesus em Jerusalém, aclamado pela 

multidão como o Messias anunciado aos 

Patriarcas e Profetas do Antigo Testa-

mento, ao longo de milhares de anos. 

Celebramos a Paixão e Morte do 

Senhor. Fazemo-lo com paramentos 

vermelhos — a cor do martírio — 

lembrando o Preciosíssimo Sangue que 

Ele derramou pela nossa Redenção. 

Ao mesmo tempo, encerra um 

convite: «Se alguém quer ser Meu 

discípulo, renegue-se a si mesmo, tome 

a sua cruz todos os dias e siga-Me.» 

Lembremos que numa celebração 

Litúrgica não nos limitamos a comemorar 

um acontecimento, a recordá-lo com 

louvável sentimento, mas transportamo-     

-lo para este momento que nos é dado 

viver e tomamos parte nele como os 

contemporâneos de Jesus. 

 
 
 

 

Introdução 

Jesus, um homem, não um super-         

-homem.  

A cruz era o instrumento mais cruel e 

horrível dos suplícios, era a pena capital 

reservada aos bandidos, aos escravos 

rebeldes, aos marginais da sociedade, 

culpados de delitos atrozes. Cícero, o 

orador e escritor romano que viveu no 

século I a.C, refere-se à cruz como «uma 

tal condenação da qual o próprio nome 

deve ser afastado não só da pessoa dos 

cidadãos romanos, mas também dos 

seus pensamentos, dos seus olhos, dos 

seus ouvidos». 

Então, professar-se seguidor de um 

crucificado? Isso, nem pensar! Era uma 

loucura! Uma vergonha, uma escolha 

contrária ao bom senso! Aliás, Paulo 

escreve aos Coríntios, desta forma: 

«Enquanto os Judeus pedem sinais e os 

Gregos andam em busca da sabedoria, 

nós pregamos um Messias crucificado, 

escândalo para os Judeus e loucura para 

os gentios» (1 Cor 1,22-23). 

Ora, desde os inícios da sua história 

que os cristãos escolheram os símbolos 

da sua fé. Nos seus túmulos encontra-

mos a âncora, o peixe, o pescador, o 

pastor, mas não encontramos a cruz. É 

que, durante um certo período de tempo, 

os cristãos mostraram, por assim dizer, 

um certo pudor (uma certa vergonha) em 

reconhecerem-se na cruz. Ou seja, não 

queriam ter a cruz como símbolo para 

identificar o cristão. Somente no século 

IV d.C. foi que a cruz se tornou o sím-

bolo por excelência dos cristãos e foi 

também que se começaram a fabricar 

cruzes com os metais mais preciosos e a 

encastoarem-se (a embutir) com pérolas. 

Durante a semana santa, este 

símbolo da cruz, será proposto à nossa 

contemplação. 

Portanto, venerar a cruz, não 

significa inclinar-se diante de um objeto 

material, nem sequer contemplar o 

aspeto dolorista da paixão de Jesus. A 

cruz indica uma escolha de vida, a do 

dom de si próprio. Contemplá-la, 

significa tomá-la como ponto de 

referência, para cada decisão. 

– «Seguir-te-ei para onde quer que 

fores», repete a esposa ao seu amado. 

 
 
 

 

Antífona de Entrada 

Mt 21, 9 

 

Hossana ao Filho de David. 

Bendito o que vem em nome do Senhor, 

o Rei de Israel.  

Hossana nas alturas. 

 
 
 

 

Primeira Leitura 
Is 50, 4-7 

 
 
MONIÇÃO: 
 

O profeta Isaías, cerca de seiscentos 

anos antes da vinda de Cristo ao mundo, 

descreve-nos a Sua Paixão com um realismo 

impressionante. 

Guardemos no coração as últimas 

palavras para recordarmos — sobretudo nos 

momentos em que o sofrimento desabar 

sobre nós — as últimas palavras da profecia: 

«o Senhor Deus veio em meu auxílio, e, por 

isso, não fiquei envergonhado; tornei o meu 

rosto duro como pedra, e sei que não ficarei 

desiludido.» 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

4O Senhor deu-me a graça de 

falar como um discípulo, para que eu 

saiba dizer uma palavra de alento 

aos que andam abatidos. Todas as 

manhãs Ele desperta os meus 

ouvidos, para eu escutar, como 

escutam os discípulos. 5O Senhor 

Deus abriu-me os ouvidos e eu não 

resisti nem recuei um passo.  
6Apresentei as costas àqueles que 

me batiam e a face aos que me 

arrancavam a barba; não desviei o 

meu rosto dos que me insultavam e 

cuspiam. 7Mas o Senhor Deus veio 

em meu auxílio, e por isso não fiquei 

envergonhado; tornei o meu rosto 

duro como pedra, e sei que não 

ficarei desiludido. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

Quer a Primeira, quer a Segunda leitura 

de hoje, são poemas. Devem ser expressas 

(proclamadas) como tal. Que sejam 

cuidadosamente preparadas.  

A proclamação do Evangelho, com a 

leitura da Paixão do Senhor, é diferente, 

porque expressam tristeza, dor, sofrimento.  

Segundo a tradição, o Evangelho de hoje, 

é habitualmente proclamado por três leitores, 

reservando-se ao sacerdote ou ao diácono a 

parte de Jesus.  

Este serviço requer, de modo especial, 

uma preparação muito cuidada, para que haja 

uma articulação e uma coordenação perfeita 

entre os três leitores. Recomenda-se, por 

isso, que haja vários ensaios, de modo que a 

proclamação da Paixão do Senhor seja uma 

séria motivação para a vivência da Semana 

Santa. E nunca esquecer: improvisar nem 

sempre dá bons resultados. 

Respeita a pontuação, não corras e evita 

a leitura do “choradinho”.  

Exercita as palavras: discípulo / abatidos / 

escutar / arrancavam / insultavam / cuspiam / 

envergonhado / desiludido. / ou outras. 
 

 

 

O Senhor Deus abriu-me os ouvidos  

e eu não resisti  

nem recuei um passo.  

(Is 50, 5) 
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COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 
 

Na primeira leitura da festa do 

Batismo do Senhor encontrámos uma 

personagem misteriosa que entra em 

cena na segunda parte do livro de Isaías. 

Trata-se do «Servo do Senhor». 

No trecho de hoje é ele mesmo quem 

se apresenta e quem fala. 

Antes de mais, este servo, descreve 

a missão que lhe foi confiada: Ele foi 

enviado a anunciar uma mensagem de 

consolação a quem está abatido e não 

tem esperança (v. 4). 

Ou seja, quem se perdeu por 

caminhos que não são bons e não 

encontra o caminho reto, quem está 

rodeado pelas trevas e cambaleante na 

escuridão, não deve temer. E não deve 

temer porque, deste servo, não ouvirá 

repreensões nem ameaças, mas ouvirá 

sempre e só palavras de conforto. 

Depois, o texto, diz de que modo este 

servo cumprirá a sua missão (v. 4-5). O 

Senhor deu-lhe um ouvido que sabe 

escutar, e deu-lhe uma boca capaz de 

comunicar. 

Ora, aquilo que ele ouviu não é 

agradável, mas, mesmo assim, não 

pactuou, não desistiu, ou seja, soube 

resistir (v. 5). 

Por fim conta o que lhe aconteceu, 

conta quais foram as consequências da 

sua coerência (da sua fidelidade). Quer 

dizer: comunicou fielmente a mensagem 

que lhe fora confiada e, por isso, foi 

espancado, insultado, esbofeteado; 

cuspiram-lhe na cara, mas não reagiu e, 

mesmo assim, continuou a confiar no 

Senhor (v. 7). 

Então, se refletirmos, sobretudo 

nesta última parte da Leitura, 

espontaneamente somos levados a 

associar este Servo, a Jesus. De facto, 

logo a seguir à Páscoa, os cristãos 

fizeram esta ligação. Assim como o 

«Servo do Senhor», também Jesus se 

manteve atento à voz do Pai, pronunciou 

palavras de consolação e de esperança, 

confortou os marginalizados e os que 

tinham perdido a esperança, e, – por ser 

justo –, a sua vida concluiu-se de forma 

terrivelmente dramática (Mt 27, 27-31). 

Ora, não basta deter-se (concentrar-     

-se) a contemplar e a admirar a 

fidelidade de Jesus; não basta comover-       

-se diante de tudo o que Ele sofreu; não 

basta experimentar desdém pelas 

injustiças que suportou; e não basta 

inclinar-se perante algum herói que, 

também hoje, tem a coragem de 

enfrentar a mesma experiência dolorosa 

do Servo do Senhor. 

O que é preciso, não é um ou outro 

herói; o que é preciso, é que cada crente 

seja chamado a reproduzir em si a figura 

deste «Servo». Ou seja: ficar à escuta da 

palavra de Deus, traduzir em vida aquilo 

que ouviu, e estar também disposto a 

sofrer as consequências. 

 
 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 21 (22), 8-9.17-18a.19-20.23-24 (R. 2a) 

 

MONIÇÃO: 
 

A Liturgia deste Domingo de Ramos na 

Paixão do Senhor convida-nos a cantar o 

salmo que Jesus Cristo rezou na Cruz. 

As suas palavras continuam atuais em 

cada pessoa que procura fazer a vontade de 

Deus, sem qualquer desconto. 

 
REFRÃO: 
 

MEU DEUS, MEU DEUS,  

PORQUE ME ABANDONASTES? 

 
SALMO: 
 
Todos os que me veem escarnecem de 

mim, 

estendem os lábios e meneiam a 

cabeça: 

«Confiou no Senhor, Ele que o livre, 

Ele que o salve, se é seu amigo». 

  
Matilhas de cães me rodearam, 

cercou-me um bando de malfeitores. 

Trespassaram as minhas mãos e os 

meus pés, 

posso contar todos os meus ossos. 

  
Repartiram entre si as minhas vestes 

e deitaram sortes sobre a minha túnica. 

Mas Vós, Senhor, não Vos afasteis de 

mim, 

sois a minha força, apressai-Vos a 

socorrer-me. 

  
Hei de falar do vosso nome aos meus 

irmãos, 

Hei de louvar-Vos no meio da 

assembleia. 

Vós, que temeis o Senhor, louvai-O, 

glorificai-O, vós todos os filhos de Jacob, 

reverenciai-O, vós todos os filhos de 

Israel. 

 
 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

Segunda Leitura 
Fl 2, 6-11 

 

MONIÇÃO: 
 

O texto da Carta de São Paulo aos 

Filipenses que vai ser proclamado seria, 

primitivamente, um hino em honra de Jesus 

Cristo que os primeiros cristãos cantavam nas 

suas celebrações. 

Nele se exalta a humildade de Jesus e 

convida-nos a imitá-l’O nos caminhos da 

nossa vida. 

 
LEITURA: 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Filipenses 
 

6Cristo Jesus, que era de 

condição divina, não Se valeu da 

sua igualdade com Deus, 7mas 

aniquilou-Se a Si próprio. Assumindo 

a condição de servo, tornou-Se 

semelhante aos homens. Apare-

cendo como homem, 8humilhou-Se 

ainda mais, obedecendo até à morte 

e morte de cruz. 9Por isso Deus O 

exaltou e Lhe deu um nome que está 

acima de todos os nomes, 10para 

que ao nome de Jesus todos se 

ajoelhem no céu, na terra e nos 

abismos, 11e toda a língua proclame 

que Jesus Cristo é o Senhor, para 

glória de Deus Pai. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

Esta Segunda leitura, tal como a Primeira, 

também é um poema. Nesse sentido, deve 

ser cuidadosamente preparada.  

Segundo a tradição, o Evangelho de hoje, 

é habitualmente proclamado por três leitores, 

reservando-se ao sacerdote ou ao diácono a 

parte de Jesus. Este serviço requer, de modo 

especial, uma preparação muito cuidada, para 

que haja uma articulação e uma coordenação 

perfeita entre os três leitores. Recomenda-se, 

por isso, que haja vários ensaios, de modo 

que a proclamação da Paixão do Senhor seja 

uma séria motivação para a vivência da 

Semana Santa. E nunca esquecer: improvisar 

nem sempre dá bons resultados. 

Exercita as palavras: condição / valeu / 

igualdade / Assumindo / Aparecendo / 

humilhou-se / obedecendo / exaltou / 

ajoelhem / abismos / proclame / ou outras. 
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COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 
 

A comunidade de Filipos (dos 

Filipenses), era muito boa, e Paulo 

estava orgulhoso dela. Mas, como 

infelizmente, ainda hoje, também 

acontece nas nossas comunidades (ou 

paróquias), havia também ali alguma 

inveja entre os cristãos. Quer dizer, 

havia quem procurasse atrair a atenção 

sobre si, querendo de certa forma «pôr e 

dispor» sobre os outros, e impor a sua 

própria vontade. 

Ora, devido a esta situação, Paulo, 

na primeira parte da carta, recomenda 

de modo angustiado: «Fazei com que 

seja completa a minha alegria: procurai 

ter os mesmos sentimentos, assumindo 

o mesmo amor, unidos numa só alma, 

tendo um só sentimento; nada façais por 

ambição, nem por vaidade; mas, com 

humildade, considerai os outros 

superiores a vós próprios, não tendo 

cada um em mira os próprios interesses, 

mas os interesses dos outros» (Fl 2, 2-4). 

Então, para imprimir melhor na mente 

e no coração dos Filipenses, este 

ensinamento, Paulo apresenta o 

exemplo de Cristo. E fá-lo citando um 

hino estupendo, conhecido em muitas 

das comunidades cristãs do século I. 

É assim: em duas estrofes o hino 

conta a história de Jesus. Observemos: 

Ele existia já antes de se ter feito 

homem; encarnando-se, «esvaziou-se» 

da sua grandeza divina e aceitou entrar 

numa existência que era escrava da 

morte. Fez-se para sempre semelhante a 

nós: assumiu a nossa debilidade, a 

nossa ignorância, a nossa fragilidade, as 

nossas paixões, os nossos sentimentos 

e a nossa condição mortal. Mostrou-se 

aos nossos olhos na humildade do mais 

desprezado dos homens, o escravo, 

aquele a quem os Romanos reservavam 

o suplício ignominioso da cruz (v. 6-8). 

Mas o caminho que Ele percorreu 

não se concluiu com a humilhação e a 

morte na cruz.  

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

canta a glória à qual Ele foi elevado: o 

Pai ressuscitou-o, pô-lo como modelo 

para cada pessoa, deu-lhe o poder e o 

domínio sobre todas as criaturas. Toda a 

humanidade acabará por estar unida a 

Ele e naquele momento ficará 

completamente realizado o projeto de 

Deus. 
 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
Fl 2, 8-9 

 

MONIÇÃO: 
 

A obediência generosa de Jesus Cristo 

aos desígnios do Pai levou-O à morte na 

Cruz, em resgate dos nossos pecados. Mas a 

mesma obediência conduziu-O também à 

glória da Ressurreição. 

O mesmo acontecerá com cada um de 

nós — salvas sempre as distâncias — se 

formos dóceis à vontade do Pai. 

 
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: 
 

Cristo obedeceu até à morte  

e morte de cruz. 

Por isso Deus O exaltou  

e Lhe deu um nome  

que está acima de todos os nomes. 

 
 
 

 

 

  «Eloí, Eloí, lamá sabachtháni?» 

  que quer dizer: «Meu Deus, meu Deus, 

porque Me abandonastes?»  

Alguns dos presentes, ouvindo isto, 

disseram: «Está a chamar  

por Elias». Alguém correu a embeber uma 

esponja em vinagre e,  

pondo-a na ponta duma cana, deu-Lhe a 

beber e disse: «Deixa ver se Elias  

vem tirá-l’O dali». Então Jesus,  

soltando um grande brado, expirou.  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

Evangelho 
Mc 14, 1-15-47 – Forma longa 
Mc 15, 1-39      – Forma breve  

 
 

EVANGELHO: 

 
O texto entre parêntesis pertence 

à forma longa e pode ser omitido.  

 
 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos  
 

N   [1Faltavam dois dias para a festa da 

Páscoa e dos Ázimos e os príncipes dos 

sacerdotes e os escribas procuravam maneira 

de se apoderarem de Jesus à traição para 

Lhe darem a morte. 2Mas diziam: 

R   «Durante a festa, não, para que não 

haja algum tumulto entre o povo». 

N   3Jesus encontrava-Se em Betânia, em 

casa de Simão o Leproso, e, estando à mesa, 

veio uma mulher que trazia um vaso de 

alabastro com perfume de nardo puro de alto 

preço. Partiu o vaso de alabastro e derramou-

o sobre a cabeça de Jesus. 4Alguns 

indignaram-se e diziam entre si: 

R   «Para que foi esse desperdício de 

perfume? 5Podia vender-se por mais de 

duzentos denários e dar o dinheiro aos 

pobres». 

N   E censuravam a mulher com 

aspereza. 6Mas Jesus disse: 

J    «Deixai-a. Porque estais a importuná-

la? Ela fez uma boa ação para comigo. 7Na 

verdade, sempre tereis os pobres convosco e, 

quando quiserdes, podereis fazer-lhes bem; 

mas a Mim, nem sempre Me tereis. 8Ela fez o 

que estava ao seu alcance: ungiu de antemão 

o meu corpo para a sepultura. 9Em verdade 

vos digo: Onde quer que se proclamar o 

Evangelho, pelo mundo inteiro, dir-se-á 

também em sua memória, o que ela fez». 

N   10Então, Judas Iscariotes um dos 

Doze, foi ter com os príncipes dos sacerdotes 

para lhes entregar Jesus. 11Quando o 

ouviram, alegraram-se e prometeram dar-lhe 

dinheiro. E ele procurava uma oportunidade 

para entregar Jesus. 

N   12No primeiro dia dos Ázimos, em que 

se imolava o cordeiro pascal, os discípulos 

perguntaram a Jesus: 

R   «Onde queres que façamos os 

preparativos para comer a Páscoa?» 

N   13Jesus enviou dois discípulos e disse-

lhes: 

J    «Ide à cidade. Virá ao vosso encontro 

um homem com uma bilha de água. Segui-

o 14e, onde ele entrar, dizei ao dono da casa: 

‘O Mestre pergunta: Onde está a sala, em que 

hei de comer a Páscoa com os meus 

discípulos?’ 15Ele vos mostrará uma grande 

sala no andar superior, alcatifada e pronta. 

Preparai-nos lá o que é preciso». 

N   16Os discípulos partiram e foram à 

cidade. Encontraram tudo como Jesus lhes 

tinha dito e prepararam a Páscoa. 17Ao cair da 



tarde, chegou Jesus com os Doze. 18Enquanto 

estavam à mesa e comiam, Jesus disse: 

J    «Em verdade vos digo: Um de vós, 

que está comigo à mesa, há de entregar-Me». 

N   19Eles começaram a entristecer-se e a 

dizer um após outro: 

R   «Serei eu?»  

N   20Jesus respondeu-lhes: 

J    «É um dos Doze, que mete comigo a 

mão no prato. 21O Filho do homem vai partir, 

como está escrito a seu respeito, mas ai 

daquele por quem o Filho do homem vai ser 

traído! Teria sido melhor para esse homem 

não ter nascido». 

N   22Enquanto comiam, Jesus tomou o 

pão, recitou a bênção e partiu-o, deu-o aos 

discípulos e disse: 

J    «Tomai: isto é o meu Corpo». 

N   23Depois tomou um cálice, deu graças 

e entregou-lho. E todos beberam dele. 24Disse 

Jesus: 

J    «Este é o meu Sangue, o Sangue da 

nova aliança, derramado pela multidão dos 

homens. 25Em verdade vos digo: Não voltarei 

a beber do fruto da videira, até ao dia em que 

beberei do vinho novo no reino de Deus». 

N   26Cantaram os salmos e saíram para o 

Monte das Oliveiras. 

N   27Disse-lhes Jesus: 

J    «Todos vós Me abandonareis, como 

está escrito: ‘Ferirei o pastor e dispersar-se-ão 

as ovelhas’. 28Mas depois de ressuscitar, irei à 

vossa frente para a Galileia». 

N   29Disse-Lhe Pedro: 

R   «Embora todos Te abandonem, eu 

não». 

N   30Jesus respondeu-lhe: 

J    «Em verdade te digo: Hoje, esta 

mesma noite, antes do galo cantar duas 

vezes, três vezes Me negarás». 

N   31Mas Pedro continuava a insistir: 

R   «Ainda que tenha de morrer contigo, 

não Te negarei». 

N   E todos afirmaram o 

mesmo. 32Entretanto, chegaram a uma 

propriedade chamada Getsémani e Jesus 

disse aos seus discípulos: 

J    «Ficai aqui, enquanto Eu vou orar». 

N   33Tomou consigo Pedro, Tiago e João 

e começou a sentir pavor e angústia. 34Disse-

lhes então: 

J    «A minha alma está numa tristeza de 

morte. Ficai aqui e vigiai». 

N   35Adiantando-Se um pouco, caiu por 

terra e orou para que, se fosse possível, se 

afastasse d’Ele aquela hora. 36Jesus dizia: 

J    «Abbá, Pai, tudo Te é possível: afasta 

de Mim este cálice. Contudo, não se faça o 

que Eu quero, mas o que Tu queres». 

N   37Depois, foi ter com os discípulos, 

encontrou-os dormindo e disse a Pedro: 

J    «Simão, estás a dormir? Não pudeste 

vigiar uma hora? 38Vigiai e orai, para não 

entrardes em tentação. O espírito está pronto, 

mas a carne é fraca». 

N   39Afastou-Se de novo e orou, dizendo 

as mesmas palavras. 40Voltou novamente e 

encontrou-os dormindo, porque tinham os 

olhos pesados e não sabiam que 

responder. 41Jesus voltou pela terceira vez e 

disse-lhes: 

J    «Dormi agora e descansai...Chegou a 

hora: o Filho do homem vai ser entregue às 

mãos dos pecadores. 42Levantai-vos. Vamos. 

Já se aproxima aquele que Me vai entregar». 

N   43Ainda Jesus estava a falar, quando 

apareceu Judas, um dos Doze, e com ele 

uma grande multidão, com espadas e 

varapaus, enviada pelos príncipes dos 

sacerdotes, pelos escribas e os anciãos. 44O 

traidor tinha-lhes dado este sinal: «Aquele que 

eu beijar, é esse mesmo. Prendei-O e levai-O 

bem seguro». 45Logo que chegou, aproximou-

se de Jesus e beijou-O, dizendo: 

R   «Mestre». 

N   46Então deitaram-Lhe as mãos e 

prenderam-n’O. 47Um dos presentes puxou da 

espada e feriu o servo do sumo sacerdote, 

cortando-lhe a orelha. 48Jesus tomou a 

palavra e disse-lhes: 

J    «Vós saístes com espadas e varapaus 

para Me prender, como se fosse um 

salteador. 49Todos os dias Eu estava no meio 

de vós, a ensinar no templo, e não Me 

prendestes! Mas é para se cumprirem as 

Escrituras». 

N   50Então os discípulos deixaram-n’O e 

fugiram todos. 51Seguiu-O um jovem, envolto 

apenas num lençol. Agarraram-no, 52mas ele, 

largando o lençol, fugiu nu. 

N   53Levaram então Jesus à presença do 

sumo sacerdote, onde se reuniram todos os 

príncipes dos sacerdotes, os anciãos e os 

escribas. 54Pedro, que O seguira de longe, até 

ao interior do palácio do sumo sacerdote, 

estava sentado com os guardas, a aquecer-se 

ao lume. 55Entretanto, os príncipes dos 

sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam um 

testemunho contra Jesus para Lhe dar a 

morte, mas não o encontravam. 56Muitos 

testemunhavam falsamente contra Ele, mas 

os seus depoimentos não eram 

concordes. 57Levantaram-se então alguns, 

para proferir contra Ele este falso testemunho: 

R   58«Ouvimo-l’O dizer: ‘Destruirei este 

templo feito pelos homens e em três dias 

construirei outro que não será feito pelos 

homens’». 

N   59Mas nem assim o depoimento deles 

era concorde. 60Então o sumo sacerdote 

levantou-se no meio de todos e perguntou a 

Jesus: 

R   «Não respondes nada ao que eles 

depõem contra Ti?» 

N   61Mas Jesus continuava calado e nada 

respondeu. O sumo sacerdote voltou a 

interrogá-l’O: 

R   «És Tu o Messias, Filho do Deus 

Bendito?» 

N   62Jesus respondeu: 

J    «Eu Sou. E vós vereis o Filho do 

homem sentado à direita do Todo-poderoso 

vir sobre as nuvens do céu». 

N   63O sumo sacerdote rasgou as vestes 

e disse: 

R   «Que necessidade temos ainda de 

testemunhas? 64Ouvistes a blasfémia. Que 

vos parece?» 

N   Todos sentenciaram que Jesus era réu 

de morte. 65Depois, alguns começaram a 

cuspir-Lhe, a tapar-Lhe o rosto com um véu e 

a dar-Lhe punhadas, dizendo: 

R   «Adivinha». 

N   E os guardas davam-Lhe 

bofetadas. 66Pedro estava em baixo, no pátio, 

quando chegou uma das criadas do sumo 

sacerdote. 67Ao vê-lo a aquecer-se, olhou-o 

de frente e disse-lhe: 

R   «Tu também estavas com Jesus, o 

Nazareno». 

N   68Mas ele negou: 

R   «Não sei nem entendo o que dizes». 

N   Depois saiu para o vestíbulo e o galo 

cantou. 69A criada, vendo-o de novo, começou 

a dizer aos presentes: 

R   «Este é um deles». 

N   70Mas ele negou segunda vez. Pouco 

depois, os presentes diziam também a Pedro: 

R   «Na verdade, tu és deles, pois 

também és galileu». 

N   71Mas ele começou a dizer 

imprecações e a jurar: 

R   «Não conheço esse homem de quem 

falais». 

N   72E logo o galo cantou pela segunda 

vez. Então Pedro lembrou-se do que Jesus 

lhe tinha dito: «Antes do galo cantar duas 

vezes, três vezes Me negarás». E desatou a 

chorar.] 

N   15, 1Logo de manhã, os príncipes dos 

sacerdotes reuniram-se em conselho com os 

anciãos e os escribas e todo o Sinédrio. 

Depois de terem manietado Jesus, foram 

entregá-l’O a Pilatos. 2Pilatos perguntou-Lhe: 

R   «Tu és o Rei dos judeus?» 

N   Jesus respondeu: 

J    «É como dizes». 

N   3E os príncipes dos sacerdotes faziam 

muitas acusações contra Ele. 4Pilatos 

interrogou-O de novo: 

R   «Não respondes nada? Vê de quantas 

coisas Te acusam». 

N   5Mas Jesus nada respondeu, de modo 

que Pilatos estava admirado. 6Pela festa da 

Páscoa, Pilatos costumava soltar-lhes um 

preso à sua escolha. 7Havia um, chamado 

Barrabás, preso com os insurretos que numa 

revolta tinham cometido um assassínio. 8A 

multidão, subindo, começou a pedir o que era 

costume conceder-lhes. 9Pilatos respondeu: 

R   «Quereis que vos solte o Rei dos 

judeus?» 

N   10Ele sabia que os príncipes dos 

sacerdotes O tinham entregado por 

inveja. 11Entretanto, os príncipes dos 

sacerdotes incitaram a multidão a pedir que 

lhes soltasse antes Barrabás. 12Pilatos, 

tomando de novo a palavra, perguntou-lhes: 

R   «Então que hei de fazer d’Aquele que 

chamais o Rei dos judeus?» 

N   13Eles gritaram de novo: 

R   «Crucifica-O! 13» 

N   14Pilatos insistiu: 

R   «Que mal fez Ele?» 

N   Mas eles gritaram ainda mais: 

R   «Crucifica-O!» 

N   15Então Pilatos, querendo contentar a 

multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de 

ter mandado açoitar Jesus, entregou-O para 

ser crucificado. 16Os soldados levaram-n’O 

para dentro do palácio, que era o pretório, e 

convocaram toda a corte. 17Revestiram-n’O 

com um manto de púrpura e puseram-Lhe na 



cabeça uma coroa de espinhos que haviam 

tecido. 18Depois começaram a saudá-l’O: 

R   «Salve, Rei dos judeus!» 

N   19Batiam-Lhe na cabeça com uma 

cana, cuspiam-Lhe e, dobrando os joelhos, 

prostravam-se diante d’Ele. 20Depois de O 

terem escarnecido, tiraram-Lhe o manto de 

púrpura e vestiram-Lhe as suas roupas. Em 

seguida levaram-n’O dali para O crucificarem. 

N   21Requisitaram, para Lhe levar a cruz, 

um homem que passava, vindo do campo, 

Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo. 22E 

levaram Jesus ao lugar do Gólgota, quer 

dizer, lugar do Calvário. 23Queriam dar-Lhe 

vinho misturado com mirra, mas Ele não o 

quis beber. 24Depois crucificaram-n’O. E 

repartiram entre si as suas vestes, tirando-as 

à sorte, para verem o que levaria cada 

um. 25Eram nove horas da manhã quando O 

crucificaram. 26O letreiro que indicava a causa 

da condenação tinha escrito: «Rei dos 

Judeus». Crucificaram com Ele dois 

salteadores, um à direita e outro à 

esquerda. (27) 28Os que passavam insultavam-     

-n’O e abanavam a cabeça, dizendo: 

R   «Tu que destruías o templo e o 

reedificavas em três dias, 30salva-Te a Ti 

mesmo e desce da cruz». 

N   31Os príncipes dos sacerdotes e os 

escribas troçavam uns com os outros, 

dizendo: 

R   «Salvou os outros e não pode salvar-

Se a Si mesmo! 32Esse Messias, o Rei de 

Israel, desça agora da cruz, para nós vermos 

e acreditarmos». 

N   Até os que estavam crucificados com 

Ele O injuriavam. 33Quando chegou o meio-

dia, as trevas envolveram toda a terra até às 

três horas da tarde. 34E às três horas da tarde, 

Jesus clamou com voz forte: 

J    «Eloí, Eloí, lamá sabachtháni?» 

N   que quer dizer: «Meu Deus, meu 

Deus, porque Me abandonastes?» 35Alguns 

dos presentes, ouvindo isto, disseram: 

R   «Está a chamar por Elias». 

N   36Alguém correu a embeber uma 

esponja em vinagre e, pondo-a na ponta 

duma cana, deu-Lhe a beber e disse: 

R   «Deixa ver se Elias vem tirá-l’O dali». 

N   37Então Jesus, soltando um grande 

brado, expirou. 38O véu do templo rasgou-se 

em duas partes de alto a baixo. 39O centurião 

que estava em frente de Jesus, ao vê-l’O 

expirar daquela maneira, exclamou: 

R   «Na verdade, este homem era Filho de 

Deus». 

N   [40Estavam também ali umas mulheres 

a observar de longe, entre elas Maria 

Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e 

Salomé, 41que acompanhavam e serviam 

Jesus, quando estava na Galileia, e muitas 

outras que tinham subido com Ele a 

Jerusalém. 42Ao cair da tarde – visto ser a 

Preparação, isto é, a véspera do sábado –

 43José de Arimateia, ilustre membro do 

Sinédrio, que também esperava o reino de 

Deus, foi corajosamente à presença de 

Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. 44Pilatos 

ficou admirado de Ele já estar morto e, 

mandando chamar o centurião, perguntou-lhe 

se Jesus já tinha morrido. 45Informado pelo 

centurião, ordenou que o corpo fosse 

entregue a José. 46José comprou um lençol, 

desceu o corpo de Jesus e envolveu-O no 

lençol; depois depositou-O num sepulcro 

escavado na rocha e rolou uma pedra para a 

entrada do sepulcro. 47Entretanto, Maria 

Madalena e Maria, mãe de José, observavam 

onde Jesus tinha sido depositado.] 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 
 

Todos os evangelistas (Mateus, 

Marcos, Lucas e João) dedicam bastante 

espaço à paixão e à morte de Jesus. Os 

factos são, no essencial, os mesmos, 

mesmo se narrados até de formas e 

perspetivas diferentes. Acontece tam-

bém que cada evangelista insere no 

relato, episódios e pormenores que lhe 

são próprios. Ou seja, estes pormenores, 

revelam o interesse e a atenção por de-

terminados temas de catequese, 

considerados significativos e urgentes 

para as próprias comunidades do 

Evangelista. 

A versão do relato da paixão que 

hoje nos é proposta na Leitura que 

vamos escutar, é a de Marcos. Por isso, 

no nosso comentário, vamo-nos limitar a 

pôr em evidência os aspetos específicos. 

Jesus não reage 

Ora e para começar, um dos 

primeiros elementos significativos, é a 

ausência de reação de Jesus ao beijo de 

Judas e ao gesto violento realizado por 

um dos presentes (Mc 14, 46-49). 

De facto, enquanto os outros 

evangelistas referem alguma palavra diri-

gida pelo Mestre a Judas, como por 

exemplo: «Judas, é com um beijo que 

entregas o Filho do Homem?» (Lc 22, 

48) e a Pedro, diz: «Mete a tua espada 

na bainha» (Mt 26, 52), Marcos 

apresenta Jesus que não se revolta 

perante os acontecimentos que não 

pode impedir, que aceita quase 

passivamente o que lhe está a acontecer 

e que, no final, conclui dizendo: «É para 

se cumprirem as Escrituras» (Mc 14,49). 

Na verdade, o evangelista Marcos, 

delineia (esboça) um Jesus manso e 

desarmado, um Jesus que se entrega 

nas mãos dos inimigos, e que se entrega 

sem reagir. Marcos põe em relevo (em 

realce) este facto, para sustentar a fé 

dos cristãos das suas comunidades, 

duramente provados (experimentados, 

testados) pelas perseguições. De facto, 

o Pai, não reservou ao seu Filho, um 

tratamento privilegiado (favorecido); não 

o poupou às injustiças; não o poupou às 

traições; não o poupou aos dramas que 

atingem os outros homens. Então, como 

Jesus, também os discípulos (que hoje 

somos nós) se deverão confrontar com 

falsidades, com hipocrisias, com dissi-

mulações (com fingimentos, imposturi-

ces) e com violências. É esta a sorte do 

justo, destinado muitas vezes a ser 

vítima da perfídia (da traição, da 

falsidade) dos ímpios, como está 

anunciado nas Escrituras (SI 37,14; 71, 

11). 

Mas, no Evangelho de Marcos, Jesus 

não emite sequer uma palavra de 

reprovação pelo gesto insensato de 

Pedro. Na verdade, este gesto de Pedro 

em recorrer à espada, está de facto tão 

distante dos princípios evangélicos que 

Jesus ensinava, que não merece sequer 

ser tomado em consideração. 

Por isso, o discípulo que, como 

Pedro, considera poder resolver as 

injustiças com o recurso à violência, de 

facto nada resolve e limita-se apenas a 

complicar as situações… e depois foge, 

como escutaremos na Leitura deste 

Evangelho. É que, quem usa a violência, 

afasta-se sempre do Mestre, e, 

afastando-se dele, mergulha na escuri-

dão da noite. 

Discípulos abandonam o Mestre 

Todos os evangelistas contam que, 

os discípulos, logo que se deram conta 

que Jesus não reagia, não lutava, não 

convidava a combater, fugiram. Só 

Marcos lembra um pormenor curioso: 

«Seguiu-o um jovem, envolto apenas 

num lençol. Agarraram-no, mas ele, 

largando o lençol, fugiu nu» (Mc 14, 51-

52). 

O detalhe é de facto marginal e 

talvez tenha sido inserido pelo 

evangelista como uma referência 

autobiográfica: com efeito, a tradição 

identificou naquele rapaz o próprio 

Marcos.  

No entanto, a cena algo cómica do 

jovem que foge nu, reproduz, na 

intenção do evangelista Marcos, o 

comportamento desenvolto (esperto) de 

muitos cristãos que facilmente ignoram 

os seus compromissos. Na verdade, no 

início, para seguir o Mestre, os Apóstolos 

abandonaram tudo (Mc 10,28); agora, no 

momento em que se dão conta que a 

meta  da  viagem  é  o  dom  da  vida,  
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abandonam tudo, já não para seguir o 

Mestre, mas para fugir dele. Ora, isto é o 

que acontece – insinua Marcos – 

também aos cristãos: chamados por 

vezes a confrontar-se de modo 

evangélico com as contrariedades da 

vida, preferem não dar testemunho 

cristão e, então, para evitar riscos, 

abandonam a veste batismal que os 

identifica, e renunciam às escolhas 

corajosas que a sua fé impõe. Ou seja: 

também fogem. Fogem nus, despidos, 

vazios de nada.  

Solidão e abandono de Jesus 

Todos os evangelistas põem em 

relevo que, depois de um acolhimento 

inicial entusiástico, as multidões foram-     

-se gradualmente afastando de Jesus, 

que no final acabou por ficar só, com os 

doze. Estes, por sua vez, fugiram no 

momento da escolha decisiva. Mas 

nenhum como Marcos evidencia a 

solidão de Cristo durante a paixão. 

Lendo os outros evangelistas, há sempre 

alguém que está ao lado de Jesus ou 

que assume uma posição a seu favor: 

um anjo no Getsémani (Lc 22, 43), um 

discípulo ou a mulher de Pilatos durante 

o processo (Jo 18, 15; Mt 27, 19), uma 

grande multidão e um grupo de mulheres 

ao longo do caminho em direção ao 

Calvário (Lc 23, 27-31); a mãe, o 

discípulo predileto, algumas amigas, o 

bom ladrão (Jo 19,25-27; Lc 23, 40). 

Mas, em Marcos, não há mesmo 

ninguém. Quer dizer: Jesus é traído pela 

multidão que prefere Barrabás a Ele; é 

ridicularizado, espancado e humilhado 

pelos soldados; é insultado pelos 

passantes e pelos chefes do povo 

presentes no momento da sua crucifixão. 

À sua volta as trevas. Só no final, depois 

de ter sido relatada a sua morte, é que 

aparece a nota: «Estavam também ali 

umas mulheres a observar de longe» 

(Mc 15,40-41). 

De facto, completamente só, Jesus 

experimentou a angústia de quem, 

mesmo se certo de estar empenhado 

numa causa justa, se sente derrotado. O 

seu grito, foi este: «Meu Deus, meu 

Deus, porque me abandonaste?» (Mc 

15, 34). Isto parece escandaloso, mas 

não é, pois exprime o seu drama interior. 

No momento da morte, Jesus fez a 

experiência da impotência, do fracasso 

na luta contra a injustiça, contra a 

mentira e contra a opressão exercida 

pelo poder religioso e político do seu 

tempo. 

É... Quem se empenha a viver de 

modo coerente a própria fé – e esta é a 

mensagem de Marcos aos cristãos das 

suas comunidades – deve ter em conta 

que, no momento crucial, será deixado 

só, poderá ser traído pelos amigos e até 

rejeitado pela família; sentir-se abando-

nado por Deus e poderá também chegar 

a perguntar-se se valerá a pena sofrer 

tanto, para depois acabar derrotado. 

Então, nestes momentos, poderá lançar 

o seu grito ao Pai, mas, para não cair no 

abismo do desespero, deverá gritar sim, 

mas gritar juntamente com Jesus. É que 

só assim receberá uma resposta aos 

seus apelos angustiados.  

Depois, outra característica do relato 

de Marcos, é a insistência nas reações 

muito humanas de Jesus perante a 

morte. De facto, só Marcos nota que 

Jesus, no jardim das Oliveiras, quando 

se deu conta que o procuravam para lhe 

dar a morte, «começou a sentir pavor e 

angústia» (Mc 14, 33). Isto também não 

deixa de ser curioso, porque os outros 

evangelistas evitam apresentar um 

Jesus temeroso (que tem medo), quase 

abalado por um terror que com 

dificuldade consegue controlar. 

Sabemos que a história está cheia de 

heróis que enfrentaram a morte com 

serenidade e desprezo pelo sofrimento. 

Mas Jesus não deve ser colocado entre 

estes «heróis». Porque Ele chorou, teve 

medo, procurou alguém que o compre-

endesse e lhe estivesse próximo no 

momento da escolha mais dramática da 

sua vida. 

Portanto, é consolador para nós, que 

os factos tenham acontecido assim desta 

forma, como nos relata Marcos. De facto, 

contemplando este Jesus que é homem 

– não é nenhum super-homem – é, por 

isso, nosso companheiro de sofrimento, 

companheiro que experimentou – como 

nós – quanto é duro e difícil obedecer ao 

Pai. Por isso, sentimo-nos encorajados a 

segui-lo.  

O silêncio perante os insultos  

e acusações 

Outra curiosidade no relato da 

paixão, segundo Marcos, é a de que 

Jesus está sempre em silêncio. 

Às autoridades religiosas que lhe 

perguntam se é Ele o Messias, e a 

Pilatos que quer saber se é rei, responde 

simplesmente: «Eu sou» (Mc 14, 62; 15, 

2). Depois mais nada. Durante o 

processo não sai uma só palavra da sua 

boca. Perante os insultos, as provoca-

ções, as mentiras, enfim, diante disto 

tudo, Ele está calado, não replica (Mc 

14, 61; 15, 4-5). Sabe que quem o quer 

condenar, está perfeitamente consciente 

da sua inocência. Sabe que os seus 

inimigos já decretaram a sua morte e, 

por isso, não vale a pena abaixar-se ao 

seu nível, aceitando uma discussão que 

em nada mudaria o rumo dos aconte-

cimentos.  

Há, um silêncio que é sinal de 

fraqueza e falta de coragem: é o silêncio 

de quem não intervém – como lhe 

competia – para denunciar injustiças. E 

não intervém, porque teme perder 

amigos, teme meter-se nalguma 

complicação, ou então criar inimizades 

entre as pessoas que contam. Há, 

depois, pelo contrário, outro silêncio. Um 

silêncio que é sinal de força de ânimo. É 

o silêncio de quem não reage às 

provocações, de quem não se 

descompõe perante a arrogância, o 

insulto, a calúnia. É o silêncio nobre de 

quem está certo da própria lealdade e 

retidão, e convicto de que a causa justa 

pela qual se bate, acabará por triunfar. 

O cristão não é uma pessoa pávida 

(assustada) que se resigna, que não luta 

contra o mal; pelo contrário! O cristão é 

alguém que se esforça por estabelecer a 

verdade e a justiça, mas que também –

como o Mestre – tem a força de calar, e 

de calar no momento certo, recusando 

recorrer aos meios desleais utilizados 

pelos seus adversários, como é a 

calúnia, a mentira, a violência. O cristão 

não teme a derrota e não se preocupa 

com a vitória dos seus inimigos, porque 

sabe que esse triunfo é efémero (de 

curta duração).  

Profissão de fé 

do pagão “centurião” 

Mas o momento culminante de todo o 

relato da paixão de Jesus, segundo 

Marcos, é a profissão de fé do centurião 

aos pés da cruz: «O centurião que 

estava em frente de Jesus, ao vê-lo 

expirar daquela maneira, exclamou: "Na 

verdade, este homem era Filho de 

Deus"» (Mc 15, 39). 

Logo desde o início do Evangelho de 

Marcos que as multidões e os discípulos 

se interrogam acerca de Jesus. 

Perguntam-se quem será Ele (Mc 1, 27; 

4, 41; 6, 2-3.14-15). Mas ninguém 

consegue perceber a sua verdadeira 

identidade. Se alguém o proclama Mes-

sias, logo Ele intervém para impor silên- 
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cio (Mc 1, 44; 3, 12). Não quer que se 

saiba. A sua identidade não deve ser 

revelada, o segredo deve ser mantido 

até ao fim, porque só depois da sua 

morte e ressurreição é que será possível 

compreender verdadeiramente quem é 

Ele. 

Mas o que surpreende é que a 

descoberta e a proclamação de Jesus 

«Filho de Deus» não é feita por um dos 

apóstolos, ou por um discípulo, mas por 

um pagão. De facto, é na boca de um 

soldado estrangeiro, que se encontra a 

fórmula, que os primeiros cristãos 

utilizavam para proclamar a sua fé em 

Cristo. 

E o que abriu os olhos ao centurião e 

o fez reconhecer naquele condenado, o 

«Filho de Deus», não foi o terramoto, o 

obscurecer do Sol ou qualquer outro 

prodígio, mas o modo como Jesus mor-

reu: dando um forte grito, o grito do justo 

de que se fala no livro dos Salmos (SI 

22, 2.6.25). 

Quer dizer: aquilo que não tinha 

conseguido obter acalmando as ondas 

do mar, curando os doentes, multipli-

cando os pães, Jesus consegue-o agora 

com o dom da vida. Na verdade, é com o 

prodígio da sua vida plasmada (sua vida 

modelada), apenas pelo amor, que 

converte o centurião pagão. 

Então, neste contexto, torna-se 

também claro o significado do véu do 

templo que «rasgou-se em duas partes 

de alto a baixo» (Mc 15,38). Ora, não se 

trata de uma informação. Na verdade, 

não aconteceu uma rutura violenta da 

cortina que servia de parede divisória 

entre o Santo e o Santo dos Santos (Ex 

26, 33), assim como também, no 

momento do batismo de Jesus, não se 

«rasgaram» materialmente os céus. 

Esta, do “véu do templo”, dá-nos 

conta de um milagre muito maior, um 

milagre de ordem espiritual. Quer dizer: 

No início da vida pública, os céus 

«rasgaram-se», ou seja, foi restabelecida 

a paz e a comunicação entre o Céu, 

morada de Deus, e a Terra, casa dos 

homens. Pois agora, o gesto supremo de 

amor de Jesus, fez desmoronar todas as 

barreiras, também sobre a terra.  

No “Santo dos Santos”, considerada 

a morada do Senhor, só o sumo 

sacerdote tinha acesso, uma vez por 

ano, no dia solene na Festa da Expiação 

dos pecados. A partir de agora todos, 

quer judeus, quer pagãos como o 

centurião, podem entrar e sair livremente 

do Santo dos Santos, porque é a casa 

de seu Pai. Deus já não pode ser 

imaginado distante, inacessível; a Ele 

até mesmo o maior dos pecadores se 

pode aproximar com confiança, 

sabendo-se seu filho. Eis, por isso, a 

grande novidade! 

Coragem de José de Arimateia 

Depois da morte de Jesus, todos os 

evangelistas introduzem em cena José 

de Arimateia, o membro respeitado do 

Sinédrio que se apresentou a Pilatos 

para obter autorização para sepultar o 

Crucificado. Porém, apenas Marcos 

especifica que se tratou de um gesto 

corajoso (Mc 15,43). Na verdade, 

declarar-se discípulo de Jesus, quando 

as multidões o aclamavam, era fácil, mas 

apresentar-se como seu amigo perante 

as autoridades que o tinham condenado 

à morte, exigia realmente grande 

coragem.  

José de Arimateia é, para Marcos, 

uma chamada de atenção àqueles 

discípulos inconstantes, oportunistas e 

fracos que não têm a coragem de 

professar a própria fé, que se enver-

gonham dos valores morais ensinados 

por Cristo e que para evitar problemas 

ou até mesmo só para não serem 

ridicularizados, facilmente se adaptam à 

moral corrente (à moral do mundo). 

Confiança no Pai 

Finalmente apenas Marcos, referindo 

a oração de Jesus ao Pai, utiliza o 

apelativo aramaico que Ele usou: Abbá, 

Pai! (Mc 14, 36). 

Abbá corresponde a um dos muitos 

termos que, também entre nós, as 

crianças usam para se dirigirem aos 

seus pais. Os rabis diziam: «Quando 

uma criança começa a saborear o pão 

(ou seja, quando deixa de mamar), 

aprende a dizer "abbá" (papá) e "immá" 

(mamã)». Os adultos evitavam esta 

expressão infantil, que, no entanto, 

voltava a ser utilizada quando o pai 

envelhecia, quando se tornava, digamos, 

“um avozinho” necessitado de assis-

tência e de maior afeto. Abbá exprimia 

assim confidência e ternura. 

Nos Evangelhos, este termo aparece 

apenas aqui. Jesus utiliza-o no momento 

mais dramático da sua vida quando, 

depois de ter pedido ao Pai que o 

poupasse de uma prova tão difícil, se 

abandona confiante nas suas mãos. 

É o convite a nunca duvidar, até 

mesmo nas situações mais absurdas, do 

amor de Deus; e a recordar sempre que 

Ele é Abbá. 

Oração Universal 

(Missa Vespertina) 

 

1  

Para que o Redentor do mundo, 

que Se entregou à morte pelos homens, 

estenda a todos os povos o seu Reino, 

oremos, irmãos. 

 

2  

Para que o Redentor do mundo, 

que orou com grande clamor e lágrimas, 

interceda diante do Pai por todos nós, 

oremos, irmãos. 

 

3  

Para que o Redentor do mundo, 

que sofreu a angústia e a tristeza, 

socorra os que sofrem e alivie as  

      suas dores, 

oremos, irmãos. 

 

4  

Para que o Redentor do mundo, 

que foi flagelado e coroado de espinhos, 

dê coragem aos que estão prestes a 

perdê-la, 

oremos, irmãos. 

 

5  

Para que o Redentor do mundo, 

que ao morrer entregou ao Pai o seu 

espírito, 

nos reanime com a força da sua 

Ressurreição, 

oremos, irmãos.  
 

 
 
 
 

(Missa do Dia) 

 

1  

Pelos que se sentem esmagados pela 

tristeza, 

para que se lembrem da agonia de 

Jesus, 

oremos, irmãos. 

 

2 

Pelos que experimentam a dor na sua 

carne, 

para que se lembrem das torturas que 

Jesus sofreu, 

oremos, irmãos. 

 



3  

Pelos que sofrem o sarcasmo de outros 

homens,    

para que se lembrem da coroa de 

espinhos de Jesus, 

 oremos, irmãos. 

 

4  

Pelos que perderam a vontade de viver, 

para que se lembrem do grande brado 

de Jesus, 

oremos, irmãos. 

 

5  

Pelos que esperam contra toda a 

esperança, 

para que se lembrem da Ressurreição 

de Jesus, 

oremos, irmãos. 

 

6  

Pelos que hoje irão partir deste mundo, 

para que se lembrem da morte de Jesus, 

oremos, irmãos. 
 

 
 
 

 

 

Monição da Comunhão 

 
O Pão que repartimos e o Vinho que 

bebemos na Comunhão Eucarística é o 

Corpo e Sangue de Cristo imolado por 

nós. 

Procuremos receber o Senhor do 

Universo com humildade, reverência e 

amor. 

 
 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Mt 26, 42 

 

Pai, se este cálice não pode passar sem 

que Eu o beba,  

faça-Se a tua vontade. 

  
 
 

 

 

Comprados  

por elevado preço 
  

O Servo de Yahweh – Servo do Deus 

Altíssimo – de que nos fala o profeta 

Isaías é o mesmo Jesus na Sua Paixão 

e Morte. Propõe-Se «dizer uma palavra 

de alento aos que andam abatidos.» 

Atento e dócil 

à vontade do Pai 
 

 «Todas as manhãs Ele desperta os 

meus ouvidos, para eu escutar, como 

escutam os discípulos.» 

Jesus vem fazer e ensinar-nos a 

fazer a vontade do Pai. Não temos outro 

caminho para o Céu senão este. 

A Paixão e Morte de Jesus não é um 

acontecimento inesperado, uma 

surpresa indesejada que os Seus 

inimigos prepararam às ocultas. Ela 

esteve presente no pensamento de 

Jesus desde o primeiro momento da 

Incarnação do Verbo. À medida que se 

aproxima o desenlace final, Jesus fala 

dela aos Apóstolos, não como algo que 

quer evitar, mas «Eu desejei 

ardentemente – como que com impaci-

ência – celebrar convosco esta Páscoa.» 

Ela entra nos planos de Deus desde 

toda a e eternidade, não como desgraça, 

mas como bênção e como pedagogia 

divina que nos ajuda a vislumbrar o amor 

infinito do Pai a cada um de nós e o que 

valemos aos Seus olhos. Valemos tanto, 

que não hesitou em dar a vida por nós, 

no meio de indescritíveis sofrimentos. 

Não nos é lícito, portanto, tratar com 

leviandade a nossa salvação, arriscando 

comprometê-la na procura de qualquer 

prazer passageiro, como fez Isaú com o 

direito de progenitura que vendeu por um 

prato de lentilhas. 

Também a cada um de nós, todas as 

manhãs o Senhor desperta os ouvidos 

para que tenhamos sempre presente 

esta maravilha do amor de Deus por nós. 
 

Cheio de fortaleza 
 

«O Senhor Deus abriu-me os ouvidos 

e eu não resisti nem recuei um passo. 

Apresentei as costas àqueles que me 

batiam e a face aos que me arrancavam 

a barba; não desviei o meu rosto dos 

que me insultavam e cuspiam.» 

Quando caminha para a Paixão e 

Morte, Jesus sabe bem o que Lhe vai 

acontecer, e isto aumenta-Lhe o 

sofrimento. 

Não é na primeira vez que vamos ao 

dentista ou que fazemos um curativo a 

uma ferida, que sofremos mais, mas nas 

outras vezes, porque a imaginação 

antecipa-nos as dores. 

Isaías fala com um realismo que 

impressiona. Refere-se aos insultos — 

«O Senhor Deus abriu-me os ouvidos»; 

— à prisão — «eu não resisti nem recuei 

um passo»; à flagelação — «Apresentei 

as costas àqueles que me batiam» — às 

bofetadas e escarros atirados para o Seu 

rosto divino — «a face aos que me 

arrancavam a barba; não desviei o meu 

rosto dos que me insultavam e 

cuspiam.» 

Ao meditar na Paixão de Jesus 

sentimo-nos envergonhados, porque 

passamos o tempo a queixarmo-nos das 

incomodidades e dores da vida. 

Continuamos a sonhar com uma vida 

sem cruz, sem contrariedades, nós que 

somos os verdadeiros culpados da 

Paixão e Morte de Jesus Cristo. 

Deus nunca nos desilude 

 «Mas o Senhor Deus veio em meu 

auxílio, e, por isso, não fiquei 

envergonhado; tornei o meu rosto duro 

como pedra, e sei que não ficarei 

desiludido.» 

Como é possível encontrar a alegria 

no sofrimento? A verdade é que os 

santos que estão nos altares e outras 

almas de Deus, viveram esta 

experiência. 

Dar a vida por amor, onde, quando e 

como Deus quiser, é a meta de todo o 

cristão: num serviço de oração 

contemplativa, de caridade operativa em 

favor dos necessitados, na aceitação 

generosa do trabalho, no abraçar da 

vocação pessoal sem hesitações nem 

recuos. 

Dar a vida, como a dão a mãe e o 

pai, numa entrega generosa à criação e 

educação dos filhos – tantos quantos 

Deus quiser – como o sacerdote, na sua 

missão de instrumento de Jesus Cristo, 

para que ajude cada pessoa; como o 

religioso ou religiosa chamados à vida 

contemplativa para que, como Moisés no 

alto do monte, de braços abertos, 

interceda pelo Povo de Deus, para que 

leve de vencida Satanás. 

 
 
 

 

 

Reconheçamos quanto 

valemos 
  

Quando meditamos a sério a Paixão 

de Jesus, ficamos desconcertados, 

porque não acabamos por compreender 

o que aconteceu. 

Entre as lições que podemos 

aprender ao meditar no mar de 

sofrimento de Jesus, podemos lembrar 

três. 

 

Domingo de Ramos – 28-3-2021 – N.º 678 

– Pág. 9 / 13 –  
 



 

– Pág. 10 / 13 – 

Domingo de Ramos – 28-3-2021 – N.º 678 

 

 
 

A medida do Amor  

de Deus 
 

 

Na Paixão de Seu Filho, o Pai quis 

ensinar-nos que o Seu Amor por nós não 

tem medida. É o Amor infinito, sempre 

pronto a acolher-nos, porque deseja 

ardentemente salvar-nos e tornar-nos 

felizes eternamente. 

Deus podia não Se ter entregue à 

Sua Paixão e Morte. Bastava um ato de 

amor ao Pai para nos redimir. 

Avançou para a Paixão porque, 

possivelmente, era a única linguagem 

humana que podíamos entender. Com 

um só olhar, compreendemos a maldade 

do pecado e o amor de Deus por nós. 

A qualquer pessoa pode o Senhor 

perguntar: Que mais poderia ter feito por 

ti que o não fizesse? 

Esta certeza enche-nos de confiança, 

porque nos ensina que Ele nada nos 

recusa e tudo fará para nos salvar. 

Deseja apenas um gesto de boa vontade 

da nossa parte. 

Deus quer todo o nosso coração 

Na Semana Santa multiplicam-se as 

manifestações de religiosidade religiosa: 

procissões, encenações da Via-Sacra, 

adorno das ruas e casas com sinais da 

Paixão de Jesus, silêncio dos sinos, etc. 

Comovem-se as pessoas ao recordar a 

Paixão do Senhor. 

Tudo isto é muito belo e significativo. 

Mas o que Deus nos pede verda-

deiramente é o coração, a vida, em 

conformidade com a Sua Vontade 

Santíssima. 

Devemos reparar também que a 

Paixão de Jesus continua hoje presente 

em cada pessoa. Temos especialmente 

presentes os que sofrem doenças, 

injustiças e marginalização. 

Toda a pessoa humana, criança, 

jovem adulto ou idoso, rico ou pobre, tem 

uma dignidade infinita aos olhos de 

Deus. Ele chamou à vida neste mundo 

cada um de nós, para que participemos 

eternamente da Sua felicidade no 

paraíso. 

Acompanhar Jesus 

Jesus Cristo ajuda-nos a seguir os 

caminhos da fé. Pela humilhação chega 

à glória; pela aparente eficácia e 

aniquilamento, obtém-nos a salvação; 

pela derrota aparente conduz-nos à 

vitória.  

Sentimos a necessidade de acom-

panhar os amigos e familiares nos 

momentos de alegria e de sofrimento. 

Reunimo-nos para celebrar um aniver-

sário, um casamento, uma ordenação 

sacerdotal; e também para acompanhar 

as pessoas de luto, quando alguma 

pessoa deixa esta vida terrena. 

Havemos de levar este pensamento 

à Semana Santa. Cristo entrega-se à 

Paixão e Morte, com sofrimentos que 

não encontram paralelo na história dos 

homens. 

Para mais, Ele está a substituir-nos, 

porque os verdadeiros culpados de toda 

a Paixão do Senhor somos nós. Como 

poderíamos encarar com indiferença e 

alheamento a Semana Santa que agora 

começa? 

Quinta feira Santa 

 É o dia da instituição da Santíssima 

Eucaristia e do Sacerdócio Ministerial. 

Celebramos nela a Solene 

Comemoração da Ceia do Senhor. 

Sexta feira Santa 

 Com a celebração da tarde de 

Sexta-Feira Santa, comemoramos a 

Paixão e Morte do Senhor. Podemos 

comungar nesta celebração, embora não 

seja celebrada a Santa Missa. 

Vigília Pascal 

É o culminar de toda a caminhada 

quaresmal que vinha orientada para esta 

noite em que renovamos a nossa Aliança 

batismal. 

Connosco estará especialmente 

Nossa Senhora que permaneceu firme e 

serena ao pé da Cruz, embora 

mergulhada na maior dor humana que 

possamos imaginar. 

 
 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
  

«Nesta Semana Santa, que nos leva à 

Páscoa, caminharemos por esta 

estrada da humilhação de Jesus. 

E só assim será “santa”  

também para nós!» 

 

No centro desta celebração, que se 

apresenta tão festiva, está a palavra que 

ouvimos no hino da Carta aos Filipenses: 

«Humilhou-Se a Si mesmo» (2, 8). A 

humilhação de Jesus. 

Esta palavra desvenda-nos o estilo 

de Deus e, consequentemente, o que 

deve ser do cristão: a humildade. Um 

estilo que nunca deixará de nos 

surpreender e pôr em crise: não 

chegamos jamais a habituar-nos a um 

Deus humilde! 

Humilhar-se é, antes de mais nada, o 

estilo de Deus: Deus humilha-Se para 

caminhar com o seu povo, para suportar 

as suas infidelidades. Isto é evidente, 

quando se lê a história do Êxodo: que 

humilhação para o Senhor ouvir todas 

aquelas murmurações, aquelas queixas! 

Embora dirigidas contra Moisés, no 

fundo eram lançadas contra Ele, o Pai 

deles, que os fizera sair da condição de 

escravatura e os guiava pelo caminho 

através do deserto até à terra da 

liberdade. 

Nesta Semana, a Semana Santa, 

que nos leva à Páscoa, caminharemos 

por esta estrada da humilhação de 

Jesus. E só assim será «santa» também 

para nós! 

Ouviremos o desprezo dos chefes do 

seu povo e as suas intrigas para O 

fazerem cair. Assistiremos à traição de 

Judas, um dos Doze, que O venderá por 

trinta denários. Veremos ser preso o 

Senhor e levado como um malfeitor; 

abandonado pelos discípulos; conduzido 

perante o Sinédrio, condenado à morte, 

flagelado e ultrajado. Ouviremos que 

Pedro, a «rocha» dos discípulos, O 

negará três vezes. Ouviremos os gritos 

da multidão, incitada pelos chefes, que 

pede Barrabás livre e Ele crucificado. 

Vê-Lo-emos escarnecido pelos soldados, 

coberto com um manto de púrpura, 

coroado de espinhos. E depois, ao longo 

da via dolorosa e junto da cruz, 

ouviremos os insultos do povo e dos 

chefes, que zombam de Ele ser Rei e 

Filho de Deus. 

Este é o caminho de Deus, o 

caminho da humildade. É a estrada de 

Jesus; não há outra. E não existe 

humildade, sem humilhação. 

Percorrendo até ao fim esta estrada, 

o Filho de Deus assumiu a «forma de 

servo» (cf. Flp 2, 7). Com efeito, a 

humildade quer dizer também serviço, 

significa dar espaço a Deus despojando-

-se de si mesmo, «esvaziando-se», 

como diz a Escritura (v. 7). Esta – 

esvaziar-se – é a maior humilhação. 

Há outro caminho, contrário ao 

caminho de Cristo: o mundanismo. O 

mundanismo oferece-nos o caminho da  
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vaidade, do orgulho, do sucesso... É o 

outro caminho. O maligno propô-lo 

também a Jesus, durante os quarenta 

dias no deserto. Mas Jesus rejeitou-o 

sem hesitação. E, com Ele, só com a sua 

graça, com a sua ajuda, também nós 

podemos vencer esta tentação da 

vaidade, do mundanismo, não só nas 

grandes ocasiões, mas também nas 

circunstâncias ordinárias da vida. 

Nisto, serve-nos de ajuda e conforto 

o exemplo de tantos homens e mulheres 

que cada dia, no silêncio e 

escondidos, renunciam a si mesmos 

para servir os outros: um familiar doente, 

um idoso sozinho, uma pessoa 

deficiente, um sem-abrigo... 

Pensamos também na humilhação 

das pessoas que, pela sua conduta fiel 

ao Evangelho, são discriminadas e 

pagam na própria pele. E pensamos 

ainda nos nossos irmãos e irmãs 

perseguidos porque são cristãos, 

os mártires de hoje (e são tantos): não 

renegam Jesus e suportam, com 

dignidade, insultos e ultrajes. Seguem-     

-No pelo seu caminho. Verdadeiramente, 

podemos falar duma «nuvem de 

testemunhas» (cf. Heb 12, 1): os 

mártires de hoje. 

Durante esta Semana, emboquemos 

também nós decididamente esta estrada 

da humildade, com tanto amor por Ele, o 

nosso Senhor e Salvador. Será o amor a 

guiar-nos e a dar-nos força. E, onde Ele 

estiver, estaremos também nós 

(cf. Jo 12, 26). 
 

Papa Francisco,  

Homilia, Praça de São Pedro,  

março de 2015 

 
 
 

 

Sabias que… 

Com ramos de palmeira 
 

A palmeira é a árvore maior na 

Palestina. Pode alcançar 20 metros de 

altura, produzindo anualmente uns 30 

ramos com mais de 3 metros de 

comprimento. Eram utilizadas como 

material de construção de telhados. As 

tâmaras eram muito apreciadas. A sua 

alta concentração de açúcar facilita a 

conservação. 

Com o andar dos tempos a rama de 

palmeira converteu-se num símbolo de 

Israel.  Nas paredes do Templo e nas 

moedas judaicas havia gravações 

representando ramos de palmeira. Eram 

sinal de vitória. 

 
 
 

 

Oração 

 

Senhor, aclamei-Te como Messias 

vencedor, porém Tu pretendias somente 

entregar a tua vida para salvar a 

humanidade. 
 

Queria elevar-Te ao poder e lutar a 

teu lado para vencer o inimigo, porém Tu 

proclamavas que a violência gera mais 

violência. 
 

Senhor, ensina-me a ser pacífico.  
 

Que as minhas mãos defendam a 

vida. Que os meus olhos reflitam 

bondade. Que onde houver ódio leve um 

pouco da tua paz. 

 
 
 

 

Descomplica (56) 
 

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” 

 
 

Pouco importa aquilo que os outros 

pensam de ti quando tu acreditas em ti. 

Pouco importa se vais cair muitas vezes 

quando o teu foco não é evitar a queda, 

mas aprender como te vais levantar. 

Pouco importa o que querem que tu 

proves, quando o importante é provar a ti 

mesma que não tens de provar nada a 

ninguém. Pouco importa se há muito 

vento à tua volta, o que importa é que 

continues firme no teu caminho, é saber 

que se falhares o mundo não acaba e 

que as pessoas que realmente gostam 

de ti, e te aceitam como és, vão estar lá 

(sempre, sempre, sempre) para ti. O que 

importa é que ao longo do teu caminho 

consigas aprender a rir de ti mesma, a 

ser leve perante a vida, a relativizar, a 

descomplicar, a desconstruir, a descobrir 

em ti o amor pelas coisas simples da 

vida. O que importa de verdade é que 

continues a sentir essa incessante 

vontade de ser feliz, esse impulso bonito 

que te motiva a acordar todos os dias e a 

dar a ti e aos outros o melhor que 

carregas no peito.  O que importa de 

verdade é que saibas, é que tenhas a 

certeza absoluta, que só depende de ti 

ser feliz. Mesmo feliz. 
 

– Se falhares, o mundo não acaba. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 
 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Vinho e amigo, 

 o mais antigo. 

2 

Vai e vem pela sombra, 

 pra ser burro pouco te abonda. 

3 

Cinco e cinco dez,  

falta-te a albarda que burro já és. 

4 

Quem com porcos se deita, 

 com carraços (tojos) se levanta. 

5 

As feridas da ternura, 

 quem as faz é que as cura. 

6 

Quem tem capa, 

 sempre escapa 

Quem a não tem, 

 escapa também. 

 
 
 

 

 

Aniversários de 

Leitores 

 
Esta semana estão de Parabéns pelo 

seu aniversário natalício, as Leitoras da 

seguinte paróquia: 

PARÓQUIA DE SANFINS DE FERREIRA:   

– JUSTINA CARNEIRO, hoje, domingo, 
dia 28 de março. 

– TERESA MOREIRA, amanhã, 
segunda-feira, dia 29 de março. 

 

O Jornal do Leitor deseja à Justina e 

à Teresa, um feliz aniversário, festejado 

com um grande bolo e com muito 

champagne.  

Parabéns a ambas! 
 

 
 

 

 

A humildade  

é aquilo que Jesus praticou,  

fazendo-se homem. 

(ABC do cristão) 
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Humor 

 

“Católico”  
 

Um homem foi a uma igreja com o 

seu cão e pediu:     

– Padre, o senhor poderia crismar o 

meu cãozinho? 

– Estás louco?! A que propósito?! – 

pergunta o padre, irritado. 

– Eu adoro o meu cãozinho! 

Quando nasceu, resolvi batizá-lo. 

Levei-o à igreja ali em baixo e paguei ao 

padre 500,00 €. 

Quando fez um aninho, fui aquela 

outra igreja, lá em cima, e paguei 

1.000,00 € para que ele fizesse a 

Primeira Comunhão… 

Interrompe de imediato o padre: 

– Ora, meu filho! Porque não disseste 

logo que o bichinho era católico? 

 
Tudo maior  
 

Geralmente as pequenas povoações 

querem tornar-se notáveis por alguma 

excentricidade. Dizem que uma 

cidadezinha do interior do Brasil quis 

andar nas bocas do mundo fazendo 

todos os objetos e instrumentos de 

trabalho em formato gigante. E os 

turistas começaram a afluir àquela 

cidadezinha, para apreciar o fenómeno. 

Uma turista seduzida pelo que contavam 

daquela pequena cidade foi até lá e ficou 

espantada com a dimensão anormal dos 

bancos do jardim, dos telefones públicos, 

dos talheres do restaurante… 

Talvez mesmo por isso, sentiu uma 

enorme dor de cabeça e foi à farmácia 

local comprar duas aspirinas. Ficou 

espantada quando a funcionária lhe 

trouxe duas aspirinas do tamanho de um 

prato… E perguntou-lhe: 

– Você não tem uma aspirina mais 

pequena? 

– Não! Aqui tudo é deste tamanho. 

– Bem… pode trazer-me uma pasta 

de dentes…  

Dali a instantes a farmacêutica 

apareceu com um tubo de quase meio 

metro! Perante o espanto da cliente 

turista, a farmacêutica pergunta: 

– Deseja mais alguma coisa? 

– Sim, desejar… desejava… mas 

pensando bem, acho que é melhor 

esperar e depois vou à farmácia da 

minha cidade.  

 – E que é que a senhora desejava? 

– Uma embalagem de supositórios…  

 
 
 

 

 

Contrassenso 

 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA 

PELA VIDA 
 

"Seria profundamente chocante, um 

sinal dissonante com o país real: a 

Assembleia da República legisla sobre a 

morte enquanto os portugueses lutam 

pela vida, combatendo a pandemia." 

É um contrassenso. 

 
 
 

 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

28-03-2021 

Domingo de Ramos 

 
 

C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Rita 

Mendes 

Diana 

Pinto 

1.ª Leitura 
Rita 

Mendes 

Diana 

Pinto 

2.ª Leitura 
Rita 

Mendes 

Diana 

Pinto 

Oração 
Universal 

Rita 

Mendes 

Diana 

Pinto 
 
 

EIRIZ – FIGUEIRÓ – SANFINS 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

AGUARDA-SE INDICAÇÃO DOS 

NOMES DOS LEITORES 

DESIGNADOS, NESTAS TRÊS 

PARÓQUIAS, PARA CADA UMA 

DAS CELEBRAÇÕES, EM TEMPO 

DE PANDEMIA DE COVID-19. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

PAIXÃO DE JESUS: 

 

Mc 14, 43 ss - Mt 27, 47ss - Lc 22, 47-48 - Jo 18, 1-11 

PRISÃO DE JESUS 

 
 

 
 

Mc 15, 1 ss - Mt 27, 11 ss - Lc 23, 1- ss - Jo 18, 28-40 

JESUS PERANTE PILATOS 

 
 

 

Mc 15, 15 - Mt 27, 26-31 - Jo 19, 1 

FLAGELAÇÃO DE JESUS 
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Mc 15, 21 - Lc 23, 26 ss - Jo 19, 17 - Mt 27, 32 

JESUS CARREGANDO A CRUZ 
 
 
 

 

Mc 15, 24 - Lc 23, 33 ss 

CRUCIFICAÇÃO DE JESUS  
 

 

 

Mc 15, 33 - Mt 27, 45 - Lc 23, 44 

AS TREVAS ENVOLVERAM A TERRA 

 
 

Mc 15, 29-32 - Mt 27, 39-44 

JESUS, DO ALTO DA CRUZ, É 
INSULTADO PELOS QUE O OBSERVAM 

 

 

 

 

Mc 15, 27-28 - Mt 27, 38 - Lc 23, 39-43 - Jo 19, 18 

JESUS CRUCIFICADO ENTRE DOIS 
MALFEITORES  

 
 

 

Mc 15, 34-37 - Mt 27, 46-47 - Lc 23, 46 - Jo 19, 28-30 

JESUS AGONIZANDO NA CRUZ 

 

 
 

Jo 19, 33-34 

JESUS É TRESPASSADO PELA LANÇA 

 

 

A Fechar 

Abandonaram-me a mim, fonte de água 

viva, para escavar cisternas rotas que 

não guardam água.  
 

(Jr 2, 13) 

 

Ninguém tem maior amor do que aquele 

que dá a vida pelos seus amigos.  
 

(Jo 15, 13). 

 
 
 

 

 
 
 

 

DOMINGO DE RAMOS 

 

 
 

 
 
 
 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 

Este jornal foi concluído em 

 8 de fevereiro 
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