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Celebração da Paixão 

do Senhor 
 

Hoje e amanhã, segundo uma 

tradição antiquíssima, a Igreja não 

celebra a Eucaristia. 

O altar deve estar totalmente 

despido: sem cruz, sem candelabros, 

sem toalhas. 

Na tarde deste dia, por volta das três 

horas (a não ser que razões de ordem 

pastoral aconselhem outra hora mais 

tardia), faz-se a celebração da Paixão do 

Senhor, que consta de três partes: 

liturgia da palavra, adoração da cruz e 

sagrada comunhão. 

Neste dia, a sagrada comunhão só 

pode ser distribuída aos fiéis dentro da 

celebração da Paixão do Senhor. Aos 

doentes que não podem tomar parte 

nesta celebração pode levar-se a 

comunhão a qualquer hora. 

O sacerdote e os ministros sagrados, 

revestidos de paramentos vermelhos 

como para a Missa, dirigem-se ao altar 

e, feita a devida reverência, prostram-se 

de rosto por terra, ou, se parecer mais 

conveniente, põem-se de joelhos; e 

todos oram em silêncio durante um 

breve espaço de tempo. 

Depois o sacerdote, com os 

ministros, dirige-se para a sua cadeira e 

dali, dá início à celebração da Paixão do 

Senhor. 

 
 
 

 

 

Paixão do Senhor 

(Sexta-feira Santa) 

 
Com muita fé e profunda gratidão, 

vamos hoje viver e sentir mais de perto o 

Amor infinito que Deus nos tem e refletir 

na monstruosidade que é o pecado que 

tanta humilhação e sofrimento causa na 

Pessoa divina de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, Deus e Homem verdadeiro e que 

por nós culpados, Ele quis reparar. 

Celebramos assim os mistérios 

dolorosos de nosso Salvador, que o 

Credo sintetiza “foi crucificado, morto e 

sepultado” e a misericórdia infinita de 

Deus pelos homens. 

Profundamente reconhecidos vamos, 

nesta celebração, procurar corresponder 

ao Amor infinito de Deus. 
 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

Introdução 

Na apresentação da paixão e morte 

de Jesus, insistiu-se muito, no passado, 

acerca dos particulares dramáticos do 

suplício da cruz, os sofrimentos, as 

dores. Os evangelistas, pelo contrário, 

são muito sóbrios a esse respeito e João 

mais do que todos. Ele não pretende 

comover os cristãos das suas 

comunidades mediante a descrição dos 

atrozes tormentos infligidos a Jesus, mas 

procura, de todas as formas, dar a 

entender a imensidão do seu amor. 

A imagem com que conclui o seu 

relato é a da festa de núpcias: a 

comunidade abraça o seu esposo e 

mostra ter entendido quanto foi amada 

por Ele. 

      Inicia assim sobre o Calvário a festa 

de núpcias que se realizará plenamente 

no céu. Lá ouviremos cantar: 

      «Alegremo-nos, regozijemo-nos e 

dêmos-Lhe glória. Chegou o tempo das 

bodas do Cordeiro. A sua noiva já se 

preparou. Foi-lhe dado um vestido de 

linho fino e resplandecente. Então um 

anjo disse-me: "Escreve: felizes os 

convidados para a festa de casamento 

do Cordeiro!"» (Ap 19, 7-9). 

Esta será a conclusão da história de 

Amor, entre Deus e o homem. 

 
 
 

 

Primeira Leitura 
Is 52, 13-15 – 53, 1-12 

 
 
MONIÇÃO: 
 

Isaías faz-nos a revelação da 

poderosa e salvífica ação de Deus, 

apresentando o Seu Servo na máxima 

humilhação. Assim o quis Deus para 

nossa salvação. 

 
LEITURA: 
 

 

Leitura do Livro de Isaías 
 

13Vede como vai prosperar o 

meu servo: subirá, elevar-se-á, 

será exaltado. 14Assim como, à 

sua vista, muitos se encheram de 

espanto, tão desfigurado estava o 

seu rosto que tinha perdido toda a 

aparência de um ser humano,  
15assim se hão de encher de 

assombro muitas nações e, diante 

dele, os reis ficarão calados, 

porque hão de ver o que nunca 

lhes tinham contado e observar o 

que nunca tinham ouvido. 1Quem 

acreditou no que ouvimos dizer? 

A quem se revelou o braço do 



Senhor? 2O meu servo cresceu 

diante do Senhor como um 

rebento, como raiz numa terra 

árida, sem distinção nem beleza 

para atrair o nosso olhar nem 

aspeto agradável que possa 

cativar-nos. 3Desprezado e repeli-

do pelos homens, homem de 

dores, acostumado ao sofrimento, 

era como aquele de quem se 

desvia o rosto, pessoa desprezível 

e sem valor para nós. 4Ele 

suportou as nossas enfermidades 

e tomou sobre si as nossas dores. 

Mas nós víamos nele um homem 

castigado, ferido por Deus e 

humilhado. 5Ele foi trespassado 

por causa das nossas culpas e 

esmagado por causa das nossas 

iniquidades. Caiu sobre ele o 

castigo que nos salva: pelas suas 

chagas fomos curados. 6Todos 

nós, como ovelhas, andávamos 

errantes, cada qual seguia o seu 

caminho. E o Senhor fez cair 

sobre ele as faltas de todos 

nós. 7Maltratado, humilhou-se 

voluntariamente e não abriu a 

boca. Como cordeiro levado ao 

matadouro, como ovelha muda 

ante aqueles que a tosquiam, ele 

não abriu a boca. 8Foi eliminado 

por sentença iníqua, mas, quem 

se preocupa com a sua sorte? Foi 

arrancado da terra dos vivos e 

ferido de morte pelos pecados do 

meu povo. 9Foi-lhe dada sepultura 

entre os ímpios e um túmulo no 

meio de malfeitores, embora não 

tivesse cometido injustiça nem se 

tivesse encontrado mentira na sua 

boca. 10Aprouve ao Senhor esma-

gá-lo pelo sofrimento. Mas, se 

oferecer a sua vida como 

sacrifício de expiação, terá uma 

descendência duradoira, viverá 

longos dias e a obra do Senhor 

prosperará em suas mãos.  
11Terminados os sofrimentos, verá 

a luz e ficará saciado na sua 

sabedoria. O justo, meu servo, 

justificará a muitos e tomará 

sobre si as suas iniquidades.  
12Por isso, Eu lhe darei as 

multidões como prémio e terá 

parte nos despojos no meio dos 

poderosos; porque ele próprio 

entregou a sua vida à morte e foi 

contado entre os malfeitores, 

tomou sobre si as culpas das 

multidões e intercedeu pelos 

pecadores. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

Ao proclamar esta Leitura, de conteúdo 

doloroso e sofredor, apresenta um semblante 

condizente, isto é, triste, como quem sente 

aquilo que lê. Porém, ao entrar no versículo 

11, onde se lê “Terminados os sofrimentos, 

verá a luz…” já podes colocar um semblante 

mais leve, mais desanuviado, porque agora já 

começa a ser agradável escutar uma 

mensagem de esperança. 

Lê devagar, sem cair no estilo 

“choradinho” que só incomoda. 

Depois, toma atenção às seguintes 

palavras: elevar-se-á / repelido (não é 

“repetido”) / iniquidades (o “u” também se lê) / 

andávamos (não é “andámos”) / prosperará / 

e outras (e são várias). 
 

 

 
COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 
 

Temos aqui o IV canto dos Poemas 

do Servo de Yahwéh, os quais formam 

no seu conjunto uma grande unidade 

literária, embora apareçam dispersos 

pela segunda parte do Livro de Isaías. 

Todos os quatro cânticos encerram um 

sentido messiânico e aparecem citados 

no Novo Testamento como tendo tido a 

sua realização em Jesus Cristo. Este é o 

último, o mais longo, mais denso e o 

mais belo, que chegou a ser chamado o 

5.º Evangelho, pois nele se pode 

entrever uma imagem muito porme-

norizada da missão redentora de Jesus, 

através da sua Paixão e glorificação. 

Compõe-se de três estrofes: (52,13-15; 

53,1-11a; 53,11b-12); na primeira e na 

última, temos Yahwéh a falar-nos do seu 

servo; na segunda, é o Profeta que toma 

a palavra. O texto coloca-nos perante um 

impressionante paradoxo que se 

verificou em Jesus: do cúmulo da dor e 

da humilhação o servo chega ao auge do 

êxito e da exaltação; a sua vida e missão 

é de molde a encher de espanto e de 

assombro as multidões e os próprios reis 

da terra (52,13-15), porque o que se 

passa com ele é absolutamente inaudito 

e humanamente incrível (53,1). Por outro 

lado, é a primeira vez que na tradição 

bíblica aparece a expiação vicária. 

Is 53, 2 – «Um rebento»: Esta é uma 

imagem corrente nos profetas para 

designarem o Messias (cf. Is 11,10;  

Jer 23,5-6; Zac 3,8; 6,12). 

V. 4-6 – A razão de tanta dor e 

humilhação do «homem de dores» (v. 3) 

não são culpas próprias, pois é inocente, 

mas é porque o Senhor fez cair sobre ele 

as faltas de todos nós: a sua expiação é 

uma expiação vicária (cf.vv. 5.6.8.11.12); 

porque ele era inocente e justo e podia 

oferecer a Deus uma satisfação 

condigna e obter-nos o perdão. 

V. 10-12 – O êxito da sua missão 

expiatória é aqui descrito: O servo do 

Senhor terá uma descendência 

duradoira (v. 10); verá a luz e ficará 

saciado (v. 10); justificará multidões de 

homens (v. 11); terá em posse as 

multidões como prémio (v. 12; 

cf. Salm 2,8). Assim sucede com Jesus, 

que, através da sua obra redentora 

consumada no Calvário, alcança para si 

«um povo adquirido em proprie-

dade» (cf. 1Pe 2,9; Ex 19,5; Is 43,21), a 

quem justifica tornando-nos seus filhos 

«uma descendência duradoira» (v. 10), e 

chega à luz da glória da Ressurreição. 

 
 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 30 (31), 2.6.12-13.15-16.17.25 

(R. Lc 23, 46) 
 

 

MONIÇÃO: 
 

Este salmo traduz a profunda confiança. 

Só Jesus o rezou verdadeiramente. 

 
REFRÃO: 
 

PAI, EM VOSSAS MÃOS ENTREGO O 

MEU ESPÍRITO. 

 
SALMO: 
 
Em Vós, Senhor, me refugio, jamais 

serei confundido, 

pela vossa justiça, salvai-me. 

Em vossas mãos entrego o meu espírito, 

Senhor, Deus fiel, salvai-me. 

  
Tornei-me o escárnio dos meus inimigos, 

o desprezo dos meus vizinhos e o terror 

dos meus conhecidos: 

todos evitam passar por mim. 

Esqueceram-me como se fosse um 

morto, 

tornei-me como um objeto abandonado. 

 

Eu, porém, confio no Senhor: 

Disse: «Vós sois o meu Deus, 



nas vossas mãos está o meu destino». 

Livrai-me das mãos dos meus inimigos 

e de quantos me perseguem. 

  
Fazei brilhar sobre mim a vossa face, 

salvai-me pela vossa bondade. 

Tende coragem e animai-vos, 

vós todos que esperais no Senhor. 

 
 
 

 

Segunda Leitura 
Hb 4, 14-16; 5, 7-9 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Jesus, Sumo Sacerdote, em obediência 

plena à vontade do Pai, cumpre a missão da 

sua vinda, pelo sofrimento e morte para 

satisfazer pela humanidade e salvar os filhos 

de Deus. 

 
LEITURA: 
 

 

Leitura da Epístola aos 

Hebreus 
 

Irmãos: 14Tendo nós um sumo 

sacerdote que penetrou os Céus, 

Jesus, Filho de Deus, permane-

çamos firmes na profissão da 

nossa fé. 15Na verdade, nós não 

temos um sumo sacerdote 

incapaz de Se compadecer das 

nossas fraquezas. Pelo contrário, 

Ele mesmo foi provado em tudo, à 

nossa semelhança, exceto no 

pecado. 16Vamos, portanto, cheios 

de confiança, ao trono da graça, a 

fim de alcançarmos misericórdia e 

obtermos a graça de um auxílio 

oportuno. 5,7Nos dias da sua vida 

mortal, Ele 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 sofrimento. 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 Leitura, do princípio ao fim, 

transmite-nos esperança. Ao proclamá-la, que 

possamos todos ver o teu rosto mostrar um 

semblante que transmita aquela mesma 

esperança e confiança que a Leitura também 

pretende transmitir. Podes desenvolver esta 

capacidade, ensaiando de frente a um 

espelho. 

Atenção à palavra “Àquele” que o podia 

livrar da morte… porque o assento está no “À” 

e tens de respeitar a acentuação das 

palavras. É que existe “aquele” (objeto) e 

“àquela” (pessoa). Tendo significado 

diferente, dá para perceber como um simples 

“acento” faz toda a diferença! Também na 

palavra “excepto” o “p” é mudo, não se lê. 

Não facilites outras palavras: penetrou / 

incapaz / trono (pronunciar “trôno” e não 

tróno”) / alcançarmos / obtermos / súplicas / e 

outras. 

Estas palavras referenciadas, não são 

difíceis de ler. São é, muitas vezes e por 

alguns Leitores, mal pronunciadas, 

impercetíveis ao ouvido das pessoas que, ou 

não perceberam o que ouviram, ou 

deturparam tudo. E nós temos de ser 

responsáveis naquilo que fazemos. Podem-      

-nos ter convidado a ser Leitor na paróquia, 

mas ninguém nos obriga a sê-lo… 
 

 

 
COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 
 

O texto da Leitura é duma notável 

beleza e expressividade, tão bem 

adaptado ao dia de hoje. Na estrutura do 

escrito, corresponde ao início da 

exposição do seu tema central (4,14 – 

7,28): o sacerdócio de Cristo. 

Temos um sumo-sacerdote 

V. 14 – «Temos nós um sumo 

sacerdote». Jesus não se limita, como o 

sumo sacerdote dos judeus, a penetrar 

no Santo dos Santos no dia da 

expiação (Yom qipur) para expiar os 

pecados do povo; Ele penetra no próprio 

Céu e abre-nos o caminho para lá. E faz 

isto, não com o sangue de animais, mas 

com o seu próprio sangue (9,12), com 

grande sofrimento da sua parte: «com 

lágrimas» (v. 7), pois, apesar de ser o 

Filho de Deus, quis experimentar quanto 

custa obedecer e sofrer (cf. v. 8). Assim, 

Jesus tem mais um título para se 

compadecer de nós, das nossas dores e 

fraquezas: é que possui a experiência 

concreta de todas as provações a que 

pode um homem ser sujeito nesta vida, 

com exceção do pecado (cf. v. 15). Só 

nos resta ter a fé, a confiança e a 

humildade de recorrer à sua infinita 

misericórdia – «trono da graça» (v. 16) – 

para obter a ajuda de que precisamos. 

C. e V. 5, 7-9 – Há quem considere 

que estes três expressivos versículos 

possam ser um extrato de um antigo 

hino a Cristo. 

V. 7 – Preces e súplicas 

 Este versículo parece evocar o relato 

da agonia de Jesus no Jardim das 

Oliveiras (cf. Mt 26,36-44). «Preces e 

súplicas»: estas duas palavras sinóni-

mas correspondem a uma expressão 

grega da época usada nos pedidos a 

uma alta autoridade; o uso do plural 

sugere a insistência na oração, segundo 

o «prolixius orabat» de Lc 22,43. «Com 

um grande clamor e lágrimas»: os 

ensinos rabínicos sobre a oração 

referem três graus ascendentes: 

a prece (em silêncio), os gritos, e as 

lágrimas (como a forma mais elevada da 

oração). Os Evangelhos só falam de um 

forte brado de Jesus, na Cruz (Lc 23,46), 

mas é de supor que se conhecessem 

pela tradição oral, pormenores da oração 

no horto que justificariam tão impressio-

nante expressão. 

V. 7 – «Foi atendido» 

Foi atendido, em quê? É difícil de 

dizer, a tal ponto que Harnack pensa 

numa corrupção do texto original: «não 

foi atendido»; limitamo-nos a referir as 

explicações mais viáveis. Jesus não 

obteve a libertação do cálice de 

amargura, mas foi atendido porque 

alcançou a coragem para enfrentar a sua 

Paixão identificando-se plenamente com 

a vontade do Pai. Ou então, como 

pensam outros, Jesus foi atendido ao ser 

livre da morte pela sua ressurreição, o 

que lhe permite exercer o seu sacerdócio 

eterno (cf. 7,24; 10,10), com efeito, «a 

sua morte era essencial para o seu 

sacerdócio, mas se Ele não fosse salvo 

da morte pela ressurreição, não seria 

agora o sumo sacerdote do seu povo» 

(J. H. Neyrey). 

Obediência no sofrimento 

V. 8 – «Aprendeu a obediência no 

sofrimento», ou, melhor, «por aquilo 

que sofreu», ou também, «aprendeu de 

quanto sofrera, o que é obedecer». 

Trata-se de uma aprendizagem não 

teórica, mas experimental, existencial. 

Aprender através do sofrimento era um 

lugar-comum na literatura grega, e até  
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havia esta máxima: «os sofrimentos são 

lições». O que aqui há de particular é a 

aplicação à aprendizagem da obediência 

No entanto, a obediência de Jesus na 

sua Paixão só é referida em mais dois 

lugares do Novo Testamento: (Rom 5,19 

e Filp 2,8). Não se pense que a Jesus, 

por ser Deus, Lhe custava menos o 

sofrimento, antes pelo contrário, pois o 

sofrimento é diretamente proporcional à 

dignidade da pessoa que sofre. 

Atingiu a sua plenitude 

V. 9 – «Tendo atingido a sua pleni-

tude». Esta tradução não deixa ver uma 

das ideias centrais da epístola, que é a 

de «perfeição», pelo que seria preferível 

a tradução do Cón. Falcão, «chegado à 

perfeição» ou a da Difusora Bíblica, 

«tornado perfeito». Note-se que a 

perfeição de que aqui se fala não é a do 

amadurecimento na virtude, mas a que 

advém a Jesus pelo exercício do seu 

sumo sacerdócio com a consumação da 

obra salvadora pela oferta do sacrifício 

da nova aliança: «a obediência de Jesus 

leva-O à sua consagração sacerdotal, 

que, por sua vez, O torna apto para 

salvar aqueles que Lhe obedecem» (The 

new Jerome Biblical Commentary, p. 

929). 

 
 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
Filip 2, 8-9 

 

 

MONIÇÃO: 
 

São João é testemunha ocular de tudo 

quanto nos narra. Com fé e profunda gratidão, 

vamos meditar no Amor infinito que Deus-Pai 

nos tem e revela através da paixão e morte de 

Seu amantíssimo Filho Jesus Cristo. Que todo 

este profundo drama de Amor, transforme a 

nossa vida e nos converta ao Senhor. 

 
REFRÃO: 
 

GLÓRIA A VÓS, SENHOR, FILHO DO DEUS 

VIVO. 

 

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. 
 

 
 

 

Evangelho 

João 18, 1-40; 19, 1-42 

 
 
EVANGELHO: 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

N  Naquele tempo, 1Jesus saiu com os 

seus discípulos para o outro lado da torrente 

do Cédron. 2Havia lá um jardim, onde Ele 

entrou com os seus discípulos. Judas, que O 

ia entregar, conhecia também o local, porque 

Jesus Se reunira lá muitas vezes com os 

discípulos. 3Tomando consigo uma 

companhia de soldados e alguns guardas, 

enviados pelos príncipes dos sacerdotes e 

pelos fariseus, Judas chegou ali, com 

archotes, lanternas e armas. 4Sabendo Jesus 

tudo o que Lhe ia acontecer, adiantou-Se e 

perguntou-lhes: 

J   «A quem buscais?» 

N  5Eles responderam-Lhe: 

R  «A Jesus, o Nazareno». 

N  Jesus disse-lhes: 

J   «Sou Eu». 

N  Judas, que O ia entregar, também 

estava com eles. 6Quando Jesus lhes disse: 

«Sou Eu», recuaram e caíram por 

terra. 7Jesus perguntou-lhes novamente: 

J   «A quem buscais?» 

N  Eles responderam: 

R  «A Jesus, o Nazareno». 

N  8Disse-lhes Jesus: 

J   «Já vos disse que sou Eu. Por isso, se 

é a Mim que buscais, deixai que estes se 

retirem». 

N  9Assim se cumpriam as palavras que 

Ele tinha dito: «Daqueles que Me deste, não 

perdi nenhum». 10Então, Simão Pedro, que 

tinha uma espada, desembainhou-a e feriu 

um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a 

orelha direita. O servo chamava-se 

Malco. 11Mas Jesus disse a Pedro: 

J   «Mete a tua espada na bainha. Não hei 

de beber o cálice que meu Pai Me deu?» 

N  12Então, a companhia de soldados, o 

oficial e os guardas dos judeus apoderaram-

se de Jesus e manietaram-n’O. 13Levaram-n’O 

primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que 

era o sumo sacerdote nesse ano. 14Caifás é 

que tinha dado o seguinte conselho aos 

judeus: «Convém que morra um só homem 

pelo povo». 15Entretanto, Simão Pedro seguia 

Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era 

conhecido do sumo sacerdote e entrou com 

Jesus no pátio do sumo sacerdote, 16enquanto 

Pedro ficava à porta, do lado de fora. Então o 

outro discípulo, conhecido do sumo 

sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para 

dentro. 17A porteira disse a Pedro: 

R  «Tu não és dos discípulos desse 

homem?» 

N  Ele respondeu: 

R  «Não sou». 

N  18Estavam ali presentes os servos e os 

guardas, que, por causa do frio, tinham 

acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro 

também se encontrava com eles a aquecer-

se. 19Entretanto, o sumo sacerdote interrogou 

Jesus acerca dos seus discípulos e da sua 

doutrina. 20Jesus respondeu-lhe: 

J   «Falei abertamente ao mundo. Sempre 

ensinei na sinagoga e no templo, onde todos 

os judeus se reúnem, e não disse nada em 

segredo. 21Porque Me interrogas? Pergunta 

aos que Me ouviram o que lhes disse: eles 

bem sabem aquilo de que lhes falei». 

N  22A estas palavras, um dos guardas 

que estava ali presente deu uma bofetada a 

Jesus e disse-Lhe: 

R  «É assim que respondes ao sumo 

sacerdote?» 

N  23Jesus respondeu-lhe: 

J   «Se falei mal, mostra-Me em quê. Mas, 

se falei bem, porque Me bates?» 

N  24Então Anás mandou Jesus manietado 

ao sumo sacerdote Caifás. 25Simão Pedro 

continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe 

então: 

R  «Tu não és também um dos seus 

discípulos?» 

N  Ele negou, dizendo: 

R  «Não sou». 

N  26Replicou um dos servos do sumo 

sacerdote, parente daquele a quem Pedro 

cortara a orelha: 

R  «Então eu não te vi com Ele no 

jardim?» 

N  27Pedro negou novamente, e logo um 

galo cantou. 28Depois, levaram Jesus da 

residência de Caifás ao Pretório. Era de 

manhã cedo. Eles não entraram no pretório, 

para não se contaminarem e assim poderem 

comer a Páscoa. 29Pilatos veio cá fora ter com 

eles e perguntou-lhes: 

R  «Que acusação trazeis contra este 

homem?» 

N  30Eles responderam-lhe: 

R  «Se não fosse malfeitor, não t’O 

entregávamos». 

N  31Disse-lhes Pilatos: 

R  «Tomai-O vós próprios e julgai-O 

segundo a vossa lei». 

N  Os judeus responderam: 

R  «Não nos é permitido dar a morte a 

ninguém». 

N  32Assim se cumpriam as palavras que 

Jesus tinha dito, ao indicar de que morte ia 

morrer. 33Entretanto, Pilatos entrou 

novamente no pretório, chamou Jesus e 

perguntou-Lhe: 

R  «Tu és o Rei dos judeus?» 

N  34Jesus respondeu-lhe: 

J   «É por ti que o dizes, ou foram outros 

que to disseram de Mim?» 

N  35Disse-Lhe Pilatos: 

R  «Porventura sou eu judeu? O teu povo 

e os sumos sacerdotes é que Te entregaram 

a Mim. Que fizeste?» 

N  36Jesus respondeu: 

J   «O meu reino não é deste mundo. Se o 

meu reino fosse deste mundo, os meus 

guardas lutariam para que Eu não fosse 

entregue aos judeus. Mas o meu reino não é 

daqui». 

N  37Disse-Lhe Pilatos: 

R  «Então, Tu és Rei?» 

N  Jesus respondeu-lhe: 



J   «É como dizes: sou Rei. Para isso 

nasci e vim ao mundo, a fim de dar 

testemunho da verdade. Todo aquele que é 

da verdade escuta a minha voz». 

N  38Disse-Lhe Pilatos: 

R  «Que é a verdade?» 

N  Dito isto, saiu novamente para fora e 

declarou aos judeus: 

R  «Não encontro neste homem culpa 

nenhuma. 39Mas vós estais habituados a que 

eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis 

que vos solte o Rei dos judeus?» 

N  40Eles gritaram de novo: 

R  «Esse não. Antes Barrabás». 

N  Barrabás era um salteador. 1Então 

Pilatos mandou que levassem Jesus e O 

açoitassem. 2Os soldados teceram uma coroa 

de espinhos, colocaram-Lha na cabeça e 

envolveram Jesus num manto de 

púrpura. 3Depois aproximavam-se d’Ele e 

diziam: 

R  «Salve, Rei dos judeus». 

N  E davam-Lhe bofetadas. 4Pilatos saiu 

novamente para fora e disse: 

R  «Eu vo-l’O trago aqui fora, para 

saberdes que não encontro n’Ele culpa 

nenhuma». 

N  5Jesus saiu, trazendo a coroa de 

espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-

lhes: 

R  «Eis o homem». 

N  6Quando viram Jesus, os príncipes dos 

sacerdotes e os guardas gritaram: 

R  «Crucifica-O! Crucifica-O!». 

N  Disse-lhes Pilatos: 

R  «Tomai-O vós mesmos e crucificai-O, 

que eu não encontro n’Ele culpa alguma». 

N  7Responderam-lhe os judeus: 

R  «Nós temos uma lei e, segundo a 

nossa lei, deve morrer, porque Se fez Filho de 

Deus». 

N  8Quando Pilatos ouviu estas palavras, 

ficou assustado. 9Voltou a entrar no pretório e 

perguntou a Jesus: 

R  «Donde és Tu?» 

N  Mas Jesus não lhe deu 

resposta. 10Disse-Lhe então Pilatos: 

R  «Não me falas? Não sabes que tenho 

poder para Te soltar e para Te crucificar?» 

N  Jesus respondeu-lhe: 

J   11«Nenhum poder terias sobre Mim, se 

não te fosse dado do alto. Por isso, quem Me 

entregou a ti tem maior pecado». 

N  12A partir de então, Pilatos procurava 

libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: 

R  «Se O libertares, não és amigo de 

César: todo aquele que se faz rei é contra 

César». 

N  13Ao ouvir estas palavras, Pilatos 

trouxe Jesus para fora e sentou-se no 

tribunal, no lugar chamado «Lagedo», em 

hebraico «Gabatá». 14Era a Preparação da 

Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então 

aos judeus: 

R  «Eis o vosso Rei!» 

N  15Mas eles gritaram: 

R  «À morte, à morte! Crucifica-O!» 

N  Disse-lhes Pilatos: 

R  «Hei de crucificar o vosso Rei?» 

N  Replicaram-lhe os príncipes dos 

sacerdotes: 

R  «Não temos outro rei senão César». 

N  16Entregou-lhes então Jesus, para ser 

crucificado. E eles apoderaram-se de 

Jesus. 17Levando a cruz, Jesus saiu para o 

chamado Lugar do Calvário, que em hebraico 

se diz Gólgota. 18Ali O crucificaram, e com Ele 

mais dois: um de cada lado e Jesus no 

meio. 19Pilatos escreveu ainda um letreiro e 

colocou-o no alto da cruz; nele estava escrito: 

«Jesus, o Nazareno, Rei dos 

judeus». 20Muitos judeus leram esse letreiro, 

porque o lugar onde Jesus tinha sido 

crucificado era perto da cidade. Estava escrito 

em hebraico, grego e latim. 21Diziam então a 

Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos 

judeus: 

R  «Não escrevas: ‘Rei dos judeus’, mas 

que Ele afirmou: ‘Eu sou o Rei dos judeus’». 

N  22Pilatos retorquiu: 

R  «O que escrevi está escrito». 

N  23Quando crucificaram Jesus, os 

soldados tomaram as suas vestes, das quais 

fizeram quatro lotes, um para cada soldado, e 

ficaram também com a túnica. A túnica não 

tinha costura: era tecida de alto a baixo como 

um todo. 24Disseram uns aos outros: 

R  «Não a rasguemos, mas lancemos 

sortes, para ver de quem será». 

N  Assim se cumpria a Escritura: 

«Repartiram entre si as minhas vestes e 

deitaram sortes sobre a minha túnica». Foi o 

que fizeram os soldados. 25Estavam junto à 

cruz de Jesus sua Mãe, a irmã de sua Mãe, 

Maria, mulher de Cléofas e Maria 

Madalena. 26Ao ver sua Mãe e o discípulo 

predileto, Jesus disse a sua Mãe: 

J   «Mulher, eis o teu filho». 

N  27Depois disse ao discípulo: 

J   «Eis a tua Mãe». 

N  E a partir daquela hora, o discípulo 

recebeu-a em sua casa. 28Depois, sabendo 

que tudo estava consumado e para que se 

cumprisse a Escritura, Jesus disse: 

J   «Tenho sede». 

N  29Estava ali um vaso cheio de vinagre. 

Prenderam a uma vara uma esponja 

embebida em vinagre e levaram-Lha à 

boca. 30Quando Jesus tomou o vinagre, 

exclamou: 

J   «Tudo está consumado». 

N  E, inclinando a cabeça, expirou. 

N  31Por ser a Preparação, e para que os 

corpos não ficassem na cruz durante o 

sábado, – era um grande dia aquele sábado – 

os judeus pediram a Pilatos que se lhes 

quebrassem as pernas e fossem 

retirados. 32Os soldados vieram e quebraram 

as pernas ao primeiro, depois ao outro que 

tinha sido crucificado com ele. 33Ao chegarem 

a Jesus, vendo-O já morto, não Lhe 

quebraram as pernas, 34mas um dos soldados 

trespassou-Lhe o lado com uma lança, e logo 

saiu sangue e água. 35Aquele que viu é que 

dá testemunho e o seu testemunho é 

verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para 

que também vós acrediteis. 36Assim 

aconteceu para se cumprir a Escritura, que 

diz: «Nenhum osso Lhe será quebrado». 37Diz 

ainda outra passagem da Escritura: «Hão de 

olhar para Aquele que 

trespassaram». 38Depois disto, José de 

Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora 

oculto por medo dos judeus, pediu licença a 

Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos 

permitiu-lho. José veio então tirar o corpo de 

Jesus. 39Veio também Nicodemos, aquele 

que, antes, tinha ido de noite ao encontro de 

Jesus. Trazia uma mistura de quase cem 

libras de mirra e aloés. 40Tomaram o corpo de 

Jesus e envolveram-no em ligaduras 

juntamente com os perfumes, como é 

costume sepultar entre os judeus. 41No local 

em que Jesus tinha sido crucificado, havia um 

jardim e, no jardim, um sepulcro novo, no qual 

ainda ninguém fora sepultado. 42Foi aí que, 

por causa da Preparação dos judeus, porque 

o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. 
 

Palavra do Senhor. 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 
 

Os quatro evangelistas dedicam dois 

capítulos ao relato da Paixão e Morte de 

Jesus. Fazem referência aos mesmos 

dramáticos acontecimentos e as suas 

versões dos factos estão substan-

cialmente de acordo. Todavia, não são 

idênticas. Alguns episódios são narrados 

por um evangelista e ignorados pelos 

outros. Algumas particularidades igno-

radas ou apenas acenadas nos Sinóticos 

são, pelo contrário, amplamente 

desenvolvidas em João. Se depois 

procuramos fazer uma síntese dos 

quatro relatos da Paixão para obter um 

único, embatemos em detalhes que não 

são fáceis de conciliar. Isto porque o 

objetivo principal dos evangelistas não é 

fazer uma narração exata, uma crónica 

dos factos, nos mais pequenos 

pormenores, mas alimentar a fé dos 

discípulos e iluminá-los sobre o sentido 

misterioso do que aconteceu. 

Apanhados de surpresa 

A morte absurda de Jesus apanhou 

todos de surpresa, não preparados, e 

suscitou numerosas interrogações. Pare-

ce sábio desconfiar das propostas e dos 

valores promovidos pelos derrotados. 

Fará sentido, então, acreditar em quem 

foi traído e abandonado pelos seus 

próprios amigos? As autoridades 

religiosas legítimas consideraram-n'0 um 

blasfemo, o procurador romano conde-

nou-O ao suplício como um malfeitor. 

Ora, pode-se tomar como modelo, um 

tipo assim? Mesmo admitindo que fosse 

um justo perseguido, então, por que é 

que Deus não interveio para O 

defender? 

Antes de entrar nos temas teológicos  
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que o evangelista João desenvolve no 

trecho que nos é proposto na liturgia 

desta Sexta-feira Santa, façamos uma 

reflexão sobre uma interrogação que 

certamente muitas vezes nos colocamos: 

por que é que Jesus foi executado? 

Por que Jesus foi executado? 

Ora, para quem interiorizou uma 

imagem de Jesus adocicada, melosa, é 

difícil entender a razão pela qual Ele foi 

morto. Como é possível ser-se inimigo 

d'Aquele que cura todos os doentes, 

abraça e acaricia as crianças, ama os 

pobres e defende os mais fracos?  

Nesta ótica, a sua morte é um facto 

inexplicável, que só se pode atribuir a 

uma misteriosa vontade do Pai que, para 

perdoar o pecado do homem, precisava 

de ver escorrer o sangue de um justo. 

De facto, é difícil aceitar esta 

interpretação! 

Então porque morreu Jesus? Em que 

sentido deu a sua vida por nós? De qual 

escravidão nos libertou ao entregar-Se a 

quem o pregou na cruz? 

A razão da hostilidade que se 

desencadeou contra Ele está claramente 

indicada por João logo nas primeiras 

palavras do seu evangelho: Jesus era a 

luz. «A luz brilha nas trevas e as trevas 

não a venceram» (Jo 1, 4-5). Ele era «a 

luz verdadeira, que alumia toda a 

humanidade» (Jo 1, 9), «mas o mundo 

preferiu as trevas porque as suas obras 

eram más» (Jo 3, 19). 

Alguns raios desta luz que rasgou as 

trevas do mundo foram particularmente 

intensos. Penetraram no coração das 

pessoas simples, enchendo-as de 

alegria e esperança, mas encandearam, 

incomodaram, tornaram-se insuportáveis 

para os olhos turvos de outros. 

Indicamos quatro destes raios.    

Em Jesus brilhou um novo  

rosto de Deus 

Mais importante do que acreditar em 

Deus é saber em qual Deus se acredita. 

Sim, porque, talvez até sem nos darmos 

conta, se pode prestar culto a um ídolo, 

a um Deus que escraviza, que faz sofrer 

o homem, em vez de o libertar. 

Os guias espirituais do tempo de 

Jesus, tendo posto de lado o Deus 

esposo e pai pregado pelos profetas, 

apresentavam ao povo, um Deus 

legislador e juiz rigoroso, um Deus 

pronto a intervir com represálias e 

retorções contra os malvados, um Deus 

que andava de braço dado com os justos 

e experimentava repugnância para com 

os pecadores. 

Ora, a fé neste falso Deus, não 

comunica alegria, gera apenas tristeza, 

ânsias e angústias. É como uma festa de 

núpcias onde falta o vinho (Jo 2). Quem 

ama o homem deve lutar contra esta fé 

que oprime, que sufoca cada iniciativa 

de amor. 

É este o primeiro, o mais intenso raio 

de luz que rasga as trevas do mundo e 

que tem como finalidade libertar o 

homem de todos os medos de Deus. 

Jesus ensina a ter medo do mal, do 

pecado, não de Deus, porque Ele é Pai e 

é apenas bom. A Ele nos devemos dirigir 

com simplicidade e a confiança da 

criança, porque Ele   ama com a mesma   

ternura os bons e os maus (Mt 6, 25-31), 

conta os cabelos da nossa cabeça e 

conhece as nossas necessidades antes 

que lhe falemos (Mt 6, 6ss). Dele 

ninguém, nem mesmo o maior pecador, 

pode ter medo. Ele «amou de tal modo a 

humanidade que lhe entregou o seu 

Filho único, para que todo aquele que 

acreditar no Filho de Deus não se perca, 

mas tenha a vida eterna. Não foi para 

condenar o mundo que Deus lhe enviou 

o seu Filho, mas sim para o salvar» (Jo 

3, 16-17). 

Nada de mais subversivo para a 

mentalidade dos escribas e fariseus que 

tinham construído um Deus à sua 

imagem e semelhança, separado dos 

publicanos e dos pecadores. Eles não 

podem senão considerar Jesus um 

louco, um samaritano Jo 8, 48, um 

blasfemo que deve ser lapidado (ser 

morto) – Jo 8, 59; 10, 31.39, que deve 

ser afastado, o mais rapidamente 

possível, porque é perigoso para a fé e 

pode transviar o povo simples. Era assim 

que os escrivas e os fariseus pensavam. 

Jesus projeta uma luz nova  

sobre a religião 

Há uma religião que comunica 

serenidade, mas há outra que cansa, 

esmaga como um jugo pesado e 

insuportável (Mt 11, 28-30); é aquela que 

reduz a relação com Deus à observância 

escrupulosa de normas, de preceitos, de 

disposições, de práticas exteriores. Esta 

religião acaba por reduzir-se a culto, a 

formalismo hipócrita, à execução 

impecável de ritos, de solenes ceri-

mónias. Primeiro ilude o homem, depois 

oprime-o, escraviza-o. Jesus não quer 

corrigir esta religião, não se limita a 

denunciar os seus abusos. Recusa-a, 

em nome da adesão a Deus com o 

coração. Em várias ocasiões Ele cita 

uma frase de Isaías que lhe é 

particularmente cara: «Este povo honra-      

-me com palavras, mas o seu coração 

está longe de Mim. É em vão que eles 

Me adoram, pois ensinam doutrinas que 

não passam de regras feitas pelos 

homens» (Mc 7, 6-7).  Respeita o 

Sábado, mas considera o homem 

superior ao sábado. 

O ponto culminante desta recusa é a 

dramática expulsão dos vendedores do 

templo. João coloca este episódio no 

início do seu evangelho (Jo 2, 13-22) 

porque sintetiza a recusa das práticas 

rituais que não são expressão  de  uma 

vida de amor e propõe o único culto que 

agrada a Deus, o que é dado «em 

espírito e verdade». 

Também este segundo raio de luz 

disturbou aqueles que caminhavam nas 

trevas. Em primeiro lugar foi a recusa, 

depois a hostilidade, por fim o propósito 

de eliminar (de matar) quem perturbava 

o desenrolar ordinário das práticas 

religiosas: «É melhor para vocês que 

morra um só homem pelo povo» –  

exclamou Caifás, o sumo sacerdote 

encarregado de presidir às solenes 

liturgias do templo  (Jo 11,50).  

     Uma nova luz sobre o homem 

Quem é grande? Aquele que merece 

ser considerado homem de valor. Hoje 

em dia, é quem consegue fazer carreira 

na sua profissão, o que consegue fazer 

com que o seu nome apareça todos os 

dias nas primeiras páginas dos jornais, 

aquele a quem são dedicados os 

primeiros planos na televisão. 

Na sociedade do tempo de Jesus, “os 

grandes” eram os membros do sinédrio, 

os sacerdotes do templo, os rabinos que 

gostavam de «andar a passear com 

trajes vistosos, de serem cumprimen-

tados na praça pública, de escolherem 

os primeiros lugares tanto na casa de 

oração como nos banquetes» (Mc 12, 

38-39). Grandes eram os filhos de 

Herodes que viviam em palácios 

esplêndidos e eram reverenciados e 

obsequiados por todos. 

Para Jesus, mirar (observar) este 

sucesso e obtê-lo, não é uma vitória, 

mas um falhanço: «Como podem 

acreditar em Mim – pergunta um dia aos 

Judeus – se o que procuram é receber  
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honras uns dos outros?» (Jo 5, 44).  

Também Jesus esperava ser 

«glorificado» e reza: «Dá-me, ó Pai, a 

glória que Eu tinha junto de Ti, antes de 

o mundo ser mundo» (Jo 17, 5). Mas o 

momento de glória que Ele espera não é 

aquele em que montado num burrinho, 

recebe o aplauso ao entrar na cidade 

santa, mas o do Calvário. Lá, elevado 

sobre a cruz, Ele pode manifestar até 

onde chega o amor do Pai pelo homem. 

 «Se um grão de trigo lançado à terra 

não morrer, não dá fruto». Quem se 

preocupa demais consigo mesmo, 

perde-se. Mas quem se despreza a si 

mesmo neste mundo, ganha a vida 

eterna (Jo 12, 24-25). 

É a reviravolta dos valores deste 

mundo. Para Jesus, homem de sucesso 

não é aquele que vence, mas quem 

perde; não quem domina, mas quem 

serve; não quem pensa no próprio 

interesse, mas quem se sacrifica pelos 

outros. 

 Também este raio de luz é inacei-

tável para aqueles que – como um dia 

dizia Jesus, com uma ponta de ironia – 

«apreciavam mais a aprovação dos 

homens do que a de Deus» (Jo 12, 43). 

Uma nova sociedade 

Nós vivemos numa sociedade 

competitiva. Desde pequenos, assimi-

lamos a ideia que, se não somos 

bonitos, inteligentes, ricos, simpáticos, 

fortes, de boa saúde, não iremos muito 

longe. Ao centro das nossas atenções, 

dos nossos olhares, das nossas con-

versas, das nossas iniciativas, das 

nossas reverências estão «as pessoas 

que contam», os grandes deste mundo. 

Que luz projeta Jesus sobre esta 

sociedade? Que valores novos 

(diferentes) introduz?                                           

Um dia, Ele sentou-se, pegou numa 

criança, colocou-a no meio deles e, 

abraçando-a disse aos Doze: «Todo 

aquele que receber uma criança em meu 

nome, é a Mim que recebe. E quem Me 

receber, não recebe só a Mim, mas 

também Aquele que Me enviou» (Mc 9, 

36-37). 

No tempo de Jesus, as crianças eram 

o símbolo de quem não conta, de quem 

não tem valor, de quem depende 

completamente dos outros, de quem não 

produz nada, apenas consome, neces-

sita de tudo. 

No mundo novo (que Jesus nos 

oferece), as pessoas marginalizadas 

passam da periferia para o centro. A elas 

é oferecido o lugar de honra. A comuni-

dade de Jesus «abraça» os pobres, as 

«crianças» que precisam de ser 

assistidas, que fazem discursos insensa-

tos, que perturbam a vida ordenada dos 

outros. «Abraça-as» não no sentido que 

aceita passivamente os seus caprichos e 

favorece a indolência, mas no sentido 

que as ajuda a crescer e se empenha 

em fazer com que se tornem adultas, 

autossuficientes, capazes de projetar e 

construir a sua própria vida. 

A morte de Jesus era inevitável? 

Certamente. Bastava que fugisse, 

como tinha feito outras vezes (Jo 11, 54; 

7, 1; Mt 12, 15-16).  

Quando estava a estudar em 

Jerusalém, determinado sacerdote 

experimentou cronometrar o tempo que 

demorava a correr do Getsémani até ao 

alto do monte das Oliveiras. Em poucos 

minutos chegou lá. Tomou fôlego, depois 

sentou-se a contemplar o deserto de 

Judá que se estende até às estepes de 

Jericó e pensou: naquela noite, Jesus 

podia facilmente pôr-se a salvo. Por que 

não o fez? 

Jesus não procurou a própria morte 

na cruz, mas para evitá-la deveria ter 

renegado todas as suas propostas, 

deveria ter entrado na “linha”, calar-Se, 

adequar-Se à mentalidade corrente, 

resignar-Se ao triunfo do mal, abandonar 

para sempre o homem nas mãos do 

«príncipe deste mundo». Deveria ter 

regressado a Nazaré e construir mesas e 

arados, na carpintaria de seu pai José. 

Teria sido deixado em paz. Não só não 

teria sido posto na cruz, mas teria sido 

cumulado de honras. Teria feito carreira 

na instituição religiosa oficial... obtendo 

aqueles «reinos deste mundo» que 

satanás lhe tinha prometido desde o 

início. Não teria sido morto aos 33 anos 

de idade, provavelmente morreria 

velhinho com umas pantufas calçadas 

nos pés. Mas teria sido também o 

falhanço da sua missão. 

OS TEMAS ESPECÍFICOS DE JOÃO 

Quanto foi dito até agora sobre as 

razões que levaram à condenação e à 

morte de Jesus, ajuda-nos a entender os 

sublinhados, as mensagens teológicas 

características do relato da paixão 

segundo João. Vejamos. 

Um protagonista surpreendente 

Quem conhece os relatos da paixão 

redigidos por Marcos, Mateus e Lucas, 

fica de certa forma surpreendido diante 

da figura de Jesus tracejada por João. 

Os sinópticos apresentam-nos um 

Jesus que se prostra no pó, que sente 

«medo e angústia», que está «triste até 

à morte», que suplica aos discípulos que 

fiquem próximos d'Ele, que O vigiem e 

orem com Ele. 

João não menciona nenhuma destas 

particularidades. Não fala da agonia, da 

luta interior de Jesus, da sua oração ao 

Pai para que Lhe poupe «o cálice». 

Apresenta o Mestre decidido, 

resoluto, consciente de tudo. Não são os 

soldados que O capturam, é Ele que se 

apresenta repetindo por duas vezes: 

«Sou Eu». Previu tudo, domina os acon-

tecimentos de forma soberana.  Ninguém 

Lhe tira a vida, é Ele que, serenamente, 

avança e a dá (Jo 10, 17-18).   

Diante deste Jesus, os malvados –

que agem na obscuridade da noite –

retrocedem e caem. A particularidade 

deve ser lida no seu significado 

teológico. Trata-se de uma referência 

aos Salmos: «Os meus inimigos recuam 

diante de Ti, tropeçam e caem mortos» 

(SI 9, 4). «Os malvados atacam-Me e 

tentam matar-Me, mas são eles, os 

meus inimigos, que tropeçam e caem» 

(SI 27, 2). 

João apresenta a luta entre a luz e as 

trevas. Aos discípulos das suas 

comunidades diz:  as forças do mal não 

vos devem meter medo. Cristo 

enfrentou-as e venceu-as. Vede, estão 

ao desbarate, a sua derrota está 

decretada, como anunciado nos Salmos. 

O interrogatório diante de Anás 

Os evangelhos Sinópticos dizem que, 

depois da captura, Jesus foi levado para 

a casa do sumo sacerdote Caifás, ali se 

reuniram os anciãos e os escribas para 

estabelecerem uma acusação que 

pudessem levar ao governador Pilatos. 

João dá uma versão ligeiramente 

diferente dos factos. Diz que o 

interrogatório aconteceu diante de Anás. 

Por que é que põe em primeiro plano 

este homem já velho e aparentemente 

inócuo (inofensivo)? 

Anás foi sumo sacerdote durante 

onze anos e, depois dele, quatro dos 

seus filhos ocuparam este cargo 

desejado e prestigioso. Era o patriarca 

da família quem controlava toda a  
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atividade que se desenrolava no templo. 

Era  ele  que velava sobre as ofertas dos 

peregrinos, sobre os ganhos dos 

cambistas, sobre o comércio dos bois, 

cordeiros e pombas para os sacrifícios, 

sobre os dinheiros que circulavam por 

baixo da mesa para a atribuição das em-

preitadas… A expulsão dos revende-

dores, mais do que uma provocação 

sacrílega, tinha sido para ele um 

atentado aos enormes interesses 

económicos da sua família. Como podia 

continuar a tolerar que um filho de 

carpinteiro galileu o acusasse de ter 

reduzido o templo do Senhor a uma 

«casa de ladrões»? 

Anás é a figura mais sinistra, foi ele a 

tecer todas as tramas, a tirar as 

conclusões durante o desenrolar do 

processo a Jesus. João sabe-o e, por 

isso, apresenta-o como o próprio 

símbolo do poder do mal, como a 

personificação de quem ama as trevas e 

não suporta a luz, de quem quer 

perpetuar a injustiça e manter intacto o 

próprio poder, mesmo que para isso 

tenha que cometer crimes. 

Jesus não o teme, antes pelo 

contrário, desafia-o em tom perentório: 

«Por que é que tu me perguntas isso? 

Pergunta antes aos que ouviram as 

minhas palavras. Eles sabem o que Eu 

disse». 

Quem oprime, quem comete 

injustiça, dificilmente suja as próprias 

mãos com a violência, (faz lembrar os 

barões da droga dos nossos dias) mas 

entrega esta tarefa a algum dos seus 

escravos. É um servo de Anás quem dá 

uma bofetada a Jesus que reage com 

calma, mas com decisão: «Se disse 

alguma coisa de mal, mostra onde está o 

mal. Mas se o que Eu disse está certo, 

por que é que Me bates?». (v. 23). 

Também este servo é um símbolo 

para João: representa aqueles que, a 

maior parte das vezes por ignorância ou 

ingenuidade, mas outras por comodi-

dade, alinham ao lado do mais forte. 

Subjugados pela personalidade do 

patrão, fascinados pelo seu sucesso, 

estão dispostos a tudo para obter a sua 

aprovação. Não se dão conta de estarem 

subjugados e instrumentalizados. 

O processo diante de Pilatos 

João dedica um amplo espaço a esta 

parte da paixão (o dobro em relação a 

Marcos). Nela, ele recorda e desenvolve 

alguns temas centrais do seu evangelho. 

Na Leitura deste trecho, já desde o 

século passado que foram notadas as 

várias deslocações de Pilatos. O seu 

entrar e sair do pretório é ditado por um 

motivo religioso: deve-se ao facto de os 

Judeus não poderem pôr os pés na sua 

casa porque ficariam contaminados. Mas 

João quer insinuar outra coisa. 

Os biblistas experimentaram dividir o 

texto com base nas idas e vindas do 

governador e encontraram-se diante de 

sete cenas muito bem estruturadas.  Que 

os Leitores as marquem na sua Bíblia 

(Jo 18, 29-32; 18, 33-38a; 18, 38b-40; 

19, 1-3; 19, 4-7; 19, 8-11; 19, 12-16) e 

que as examinem atentamente, uma por 

uma, tomando nota: do lugar e da hora 

em que decorrem, das personagens que 

intervêm e do tema que é tratado em 

cada uma. Poderão chegar às seguintes 

conclusões: 

– Fora estão os Judeus, dentro está 

Jesus e, no meio, está Pilatos que não 

consegue desembaraçar-se daquela 

questão em que, contra a sua vontade, 

foi envolvido. 

– Há duas indicações de tempo muito 

preciosas. No primeiro versículo diz-se: 

«Começava a amanhecer». Portanto, 

despontou um novo dia. Terminou a 

noite iniciada quando Judas saiu do ce-

náculo (Jo 13, 27.30). Dissolve-se a 

obscuridade da noite na qual tiveram 

lugar a traição, a captura, a condenação 

de Jesus, a negação de Pedro. Nesta 

noite sobressai, nítida, a figura de Anás - 

o velho sinistro, instrumento do «príncipe 

das trevas» (Jo 12, 35-36). Agora a luz 

começa a prevalecer. 

Ao meio-dia (Jo 19, 14), quando o 

Sol esplende sobre o mundo na sua 

máxima intensidade, Pilatos proclama: 

«Aqui está o vosso rei». Os homens 

ainda não entendem, creem que Jesus 

seja um falhado. Na realidade, com a 

sua derrota, Ele dissipou as trevas. Fez 

com que triunfasse a luz. 

– O tema à volta do qual rodam as 

sete cenas é o da realeza. No seu 

evangelho, João já a referiu (Jo 1, 49; 6, 

15; 12, 13.15), agora, nos capítulos 18-

19, o termo «rei» é usado mais 12 vezes. 

Este tema atinge o auge em duas cenas: 

na central (Jo 19, 1-3) e na última (19, 

12-16). Comentemo-las brevemente. 

Na primeira (19, 1-3), temos a 

paródia da realeza. Os soldados 

divertem-se, proclamando Jesus rei da 

brincadeira. 

João deixa de lado alguns detalhes 

humilhantes, como as pancadas na 

cabeça e os escarros, lembra apenas a 

flagelação e as bofetadas. Sublinha, 

porém, todos os elementos que 

caracterizam a entronização de um 

imperador:  a coroa (de espinhos), o 

manto de púrpura, as aclamações. 

Jesus, que reagiu à bofetada do 

servo de Anás, aceita agora a paródia. 

Aceita-a porque ela desfaz a imagem do 

messias davídico – forte, vencedor, 

dominador – esperado pelo povo. 

Ridiculariza as ambições, as manias de 

grandeza, o frenesim pelo poder, o 

desejo dos títulos honoríficos e das 

vénias, a corrida aos primeiros lugares... 

Agora, está diante dos olhos de todos o 

verdadeiro rei, o homem de sucesso 

segundo os critérios de Deus: é aquele 

que entrega a própria vida por amor. 

A cena final (Jo.19,12-16) é 

apresentada com grande solenidade. 

Pilatos conduz Jesus para fora, manda-o 

sentar numa cadeira elevada e 

proclama: «Aqui está o vosso rei». É a 

entronização. 

Para os Judeus esta proposta é de 

tal forma absurda que a consideram uma 

provocação. Reagem furiosos, desde-

nhados com uma recusa. Um rei assim, 

não o querem, desilude a espera, é um 

insulto ao bom senso. 

Jesus continua ali, no meio, em 

silêncio, não acrescenta uma palavra, já 

explicou tudo. Espera que cada um se 

pronuncie, que faça a sua escolha. 

Pode-se mirar as grandezas (as 

realezas) deste mundo ou, então, segui-       

-Lo a Ele, sacrificando a própria vida por 

amor. Desta escolha dependem o 

sucesso ou o falhanço de uma vida. 

A crucifixão e a morte de Jesus 

Em João, a descrição do trajeto para 

o lugar da execução é muito breve. 

Poucas palavras: «Jesus, carregando 

uma cruz às costas, saiu em direção a 

um lugar chamado Caveira». Está tudo 

aqui. Não há nenhum Cireneu e não há 

nenhuma mulher que chora por Ele. É 

Ele mesmo quem vai decidido em 

direção à meta porque lá manifestará 

toda a sua «glória».  

Na crucifixão, João introduz algumas 

cenas e alguns pormenores importantes 

para a mensagem teológica que quer 

transmitir. Vamos procurar pôr em 

evidência esta mensagem, servindo-nos 

do confronto com os evangelhos 

Sinópticos.  
 

 

 

 
 

Paixão do Senhor – 02-04-2021 – N.º 680 

– Pág. 8 / 13 – 
 



 

– Pág. 9 / 13 – 

Paixão do Senhor – 02-04-2021 – N.º 680 

 

 

Inscrição na cruz – “JNRJ” 

Depois a crucifixão e morte de Jesus. 

Com a inscrição “JNRJ” Pilatos 

confirmou solene e oficial a realeza de 

Jesus. Pilatos, o representante dos 

poderes deste mundo, indica o novo  

modo de ser rei.  

A inscrição está redigida em hebraico 

(a língua sagrada de Israel), em latim (a 

língua dos dominadores do mundo) e em 

grego (a língua falada em todo o 

império). A realeza de Jesus é, portanto, 

proclamada a todo o mundo. João quer 

que ela seja proposta aos olhos de todos 

os homens. Os Judeus recusaram-na, 

mas ela continuará ali, provocatória, para 

os homens até ao fim dos tempos. É 

uma proposta definitiva, irrevogável, já 

não pode ser modificada. 

Sem se dar conta, Pilatos foi um 

profeta. 

Importa sublinhar também o facto de 

João – ao contrário dos outros evange-

listas – não recordar os insultos contra 

Jesus aos pés da cruz. O novo rei está 

instalado sobre o seu trono. É um 

«escândalo» para os Judeus e uma 

«loucura» para os pagãos (1 Cor 1, 23), 

mas está revestido de glória aos olhos 

de Deus. Ele poderá ser acolhido ou 

recusado por nós, mas ninguém, até ao 

fim dos tempos, o poderá ultrajar ou 

escarnecer.  

Divisão das vestes de Jesus 

A divisão das vestes de Jesus é 

recordada também nos Sinópticos, mas 

apenas João fala do sorteio da túnica te-

cida num único pedaço e cita, explicita-

mente, o versículo do Salmo. Depois 

precisa que foi dividida em quatro partes, 

entre os soldados que crucificaram 

Jesus. 

Por que motivo foi dada toda esta 

importância a este pormenor? 

Os antigos consideravam as vestes 

como a continuação da pessoa que as 

usava e o número quatro representa 

certamente os quatro pontos cardeais e, 

portanto, o mundo inteiro. Assim torna-se 

clara a mensagem teológica que João 

quer dar: o sacrifício de Cristo tem um 

valor universal, redime todos os homens. 

Maria, Mãe da humanidade 

A terceira cena é a da mãe que, aos 

pés da cruz, é confiada ao discípulo que 

Jesus amava. 

Parece improvável que João queira 

apenas sublinhar o gesto zeloso de 

Jesus que se preocupa com o futuro da 

sua mãe e a confia ao discípulo 

predileto. Assim como é pouco verosímil 

(pouco provável) que os parentes, os 

amigos, as mulheres que – segundo 

aquilo que nos é referido pelos 

sinópticos – assistiam de longe, tenham 

deixado que Maria se aproximasse da 

cruz. 

São surpreendentes também – se 

consideradas como crónica – as 

palavras pacatas de Jesus (que está a 

morrer entre espasmos atrozes) e o 

modo como Ele se dirige a sua mãe: 

«Mulher» – assim a chama – como fez 

em Caná (Jo 2, 4). 

Não há dúvida: estamos diante de 

um trecho de teologia que foi construído 

com base num facto real, a presença, 

nas proximidades do Calvário, das 

pessoas mais queridas a Jesus. 

Maria é – para João – o símbolo do 

Israel fiel ao seu Deus. Na língua 

hebraica, Israel é feminino, por isso, na 

Bíblia, o povo eleito é imaginado como 

mulher, virgem, esposa e mãe. É desta 

«mulher», desta mãe-Israel, que nasceu 

o povo novo da era messiânica. 

Jesus convida esta mulher a acolher 

como filho, portanto, como herdeiro das 

promessas messiânicas, cada discípulo 

que tem a coragem de seguir o Mestre 

até à cruz, e convida a nova comunidade 

a considerar-se filha do povo de Israel do 

qual Cristo nasceu. 

Jesus morre serenamente 

A morte de Jesus acontece – segun-

do nos refere João – de forma doce e 

serena. Nenhum grito, nenhum 

terramoto, nenhum escurecimento do 

Sol. Do alto da cruz, Ele é o rei que, 

entronizado, controla soberanamente o 

próprio destino. 

Realizou a missão que o Pai Lhe 

tinha confiado: caiu o véu que impedia o 

homem de ver o rosto de Deus. Agora, 

contemplando Jesus na cruz, pobre, 

débil, privado de tudo, sabemos final-

mente quem é Deus: não o dominador 

diante do qual nos devemos prostrar, 

não o legislador que pretende submissão 

às suas ordens, mas o amigo que não 

conserva nada para Si e Se dá total-

mente ao homem. 

Falta ainda um pedaço, uma última 

tessela para completar o mosaico. Para 

cumprir a Escritura, Jesus diz: «Tenho 

sede. Apenas João menciona esta 

palavra pronunciada por Jesus e a 

considera importante, visto que sublinha 

a referência ao cumprimento da 

Escritura. A que texto bíblico faz 

referência? Não pode ser senão o Salmo 

42, 3: «Tenho sede de Deus, do Deus da 

vida». Com esta expressão o salmista 

declara o seu ardente desejo de 

encontrar o Senhor. 

João faz uma leitura simbólica da 

sede real de Jesus, esvaído em sangue 

e moribundo. A sede a que alude, é o 

desejo ardente de Jesus, de efundir 

sobre a humanidade a água-viva de que 

tinha falado à samaritana. Também lá e 

apenas lá – note-se bem – tinha tido 

sede e tinha pedido de beber. 

O seu desejo está para se realizar. 

Depois de ter recebido o vinagre, de 

facto, diz: «Tudo está cumprido!» 

Inclinando a cabeça, dá o Espírito. Aqui 

está a água que mata a sede à humani-

dade, a água que está na origem da 

verdadeira vida, a água efundida sobre 

todos aqueles que se aproximam do 

crucifixo. 

Tudo está concluído 

Depois da morte de Jesus tudo está 

concluído. O Espírito foi doado. João, 

porém, quer aprofundar este tema. Quer, 

acima de tudo, explicitar a relação entre 

o Espírito e o dom da água-viva, várias 

vezes prometida por Jesus. Na 

esplanada do templo, durante a festa 

das tendas, Ele pronunciou estas 

solenes palavras: «Se alguém tem sede 

venha ter comigo que Eu lhe darei de 

beber. Do coração daquele que acredita 

em Mim, hão de nascer rios de água-         

-viva, como diz a Sagrada Escritura. 

Com estas palavras, Jesus queria dizer 

que todos os que acreditassem n'Ele 

haviam de receber o Espírito Santo. Na 

verdade, o Espírito Santo ainda não 

tinha sido enviado, porque Jesus ainda 

não tinha sido glorificado» (7, 37-39; 4, 

14). 

João aproveita um fator fisiológico      

(o sangue e algo semelhante a água 

saídos do lado trespassado) para ajudar 

os discípulos a compreender que o 

Espírito é um dom de Jesus «glorificado» 

sobre a cruz. 

Faz referência a dois textos da 

Escritura. O primeiro – Ex 12, 46 – fala 

do cordeiro pascal ao qual não deve ser  
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quebrado nenhum osso. 

Na mesma hora em que, na esplana-

da do templo, os sacerdotes degolavam 

os cordeiros da Páscoa, evitando que-

brar-lhes algum osso, Jesus, verdadeiro 

cordeiro pascal, oferece o seu sangue, 

até à última gota, para libertar o homem 

da morte. 

O segundo texto – Zc 12, 10 – é uma 

profecia misteriosa que fala de um 

homem justo e inocente que foi trespas-

sado.  O Senhor, porém, – diz o profeta 

Zacarias – logo mandou sobre o povo 

culpado um profundo sentimento de 

desgosto pelo mal cometido. Todos se 

arrependeram e olharam para Aquele 

que tinham trespassado.  Houve um 

pranto desesperado, semelhante ao dos 

pais que perdem o seu único filho, 

semelhante ao luto de quando morre um 

primogénito. 

Quem é este homem e porque foi 

morto? Zacarias, que tinha vivido 200 ou 

300 anos antes de Cristo, referia-se cer-

tamente a um facto dramático acontecido 

no seu tempo. Não sabemos mais nada. 

O que é importante para nós é que o 

evangelista João reconheceu nesta 

misteriosa personagem a imagem de 

Jesus. A Cristo, justiçado e trespassado 

sobre a cruz, olham, de facto, como ao 

seu salvador, todos os homens. Quem 

toma o Crucificado como ponto de 

referência de todas as escolhas da sua 

vida obtém a salvação. 

A esta chaga do lado, o Ressuscitado 

fará referência três vezes (Jo 20, 20. 

25.27). Ela torna-se o sinal de reconhe-

cimento. 

A insistência de João em dizer que 

ele viu e dá testemunho, indica a 

importância que aos seus olhos assumiu 

este evento e o profundo significado 

teológico que a ele está ligado. 

A sepultura 

 O relato da deposição do corpo de 

Jesus no sepulcro corresponde substan-

cialmente ao dos Sinópticos. Há, porém, 

alguns detalhes que introduzem uma 

mensagem teológica específica. 

A José de Arimateia, João associa 

Nicodemos, «aquele que tinha ido ter 

com Ele de noite». Ele chega com uma 

medida de mirra e aloés de cerca de 

cem libras. Os dois pegam no corpo de 

Jesus e envolvem-no em ligaduras, 

juntamente com os óleos aromáticos. 

Os detalhes são surpreendentes. 

Antes de mais, ficamos admirados com a 

profusão de perfumes: trata-se nada 

mais nada menos do que... de 32,7 litros 

de essências preciosas, caríssimas. 

Uma quantidade enorme, excessiva. 

Para ungir um cadáver seria mais do que 

suficiente a milésima parte. 

Depois, os aromas utilizados: não 

são os que se usam para embalsamar os 

mortos, mas os das festas de núpcias. 

Com eles eram perfumados os vestidos 

(Sl 45,9) e o tálamo dos esposos: 

«Perfumei os lençóis com aromas de 

mirra, aloés e canela» – diz a mulher no 

livro dos Provérbios (Pr 7, 17). 

João não nos descreve uma 

sepultura (note-se que não refere nem 

mesmo a pedra para fechar o sepulcro), 

mas a preparação do leito sobre o qual 

está para ser colocado o esposo. 

No Antigo Testamento, os profetas 

utilizaram a imagem das núpcias para 

descrever o amor de Deus por Israel (a 

esposa tantas vezes infiel). Nos Evange-

lhos é Jesus o esposo. É Ele – o Filho de 

Deus – vindo do céu à procura da 

esposa que o abandonou. João fala de 

Jesus como do esposo, desde o início do 

seu evangelho (Jo 3, 29-30). 

O ímpeto irreprimível do seu amor 

pode ser descrito com as palavras do 

Cântico dos Cânticos: «O amor é tão 

forte como a morte, toda a água dos 

oceanos não o pode apagar, nem a água 

dos rios o pode extinguir (Ct 8, 6-7). 

Sobre a cruz, Jesus deu a prova máxima 

do seu amor pela esposa, como um dia 

tinha dito: «Ninguém ama tanto como 

aquele que dá a vida» (Jo 15, 13). 

Agora espera o abraço da esposa, a 

nova comunidade, representada pelos 

discípulos que se encontram ao pé da 

cruz. Esta comunidade realiza um gesto 

extremamente simbólico: derrama sobre 

as ligaduras – a veste que irá envolver o 

corpo do esposo – todos os perfumes de 

que dispõe. Demonstra assim ter enten-

dido quanto foi amada. 

A menção ao horto evoca as 

sepulturas dos reis de Judá (cf. 2Rs 21, 

18.26). Durante o processo, Jesus foi 

proclamado rei, foi coroado, revestido do 

manto de púrpura e entronizado sobre a 

cruz. Agora é sepultado não apenas 

como esposo, mas também como rei. 

 
 
 

 

«A quem buscais?» 

Eles responderam-Lhe: 

«A Jesus, o Nazareno». 

Jesus disse-lhes: 

«Sou Eu». 

(Jo 18, 4-5) 

Oração Universal 

 

I.  Pela santa Igreja 
 

 

Oremos, irmãos caríssimos, pela 

santa Igreja de Deus, para que o Senhor 

lhe dê a paz, a confirme na unidade e a 

proteja em toda a terra, e a todos nós 

conceda uma vida calma e tranquila, 

para glória de Deus Pai todo-poderoso. 
 

 

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

 

Deus eterno e omnipotente, que em Jesus 

Cristo revelastes a vossa glória a todos os 

povos da terra, protegei a obra da vossa 

misericórdia, para que a Igreja, dispersa por 

todo o mundo, persevere firme na fé para dar 

testemunho do vosso nome. Por Nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 

convosco na unidade do Espírito Santo. 

II. Pelo Papa 

 

Oremos pelo nosso Santo Padre, o 

Papa Francisco, para que Deus nosso 

Senhor, que o elevou ao episcopado, o 

conserve e defenda na sua Igreja para 

governar o povo santo de Deus. 
 

 

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 
 

Deus eterno e omnipotente, que tudo 

governais com sabedoria, atendei favorável-

mente as nossas súplicas e, por vossa 

bondade, protegei o Pastor que escolhestes 

para a vossa Igreja, a fim de que o povo 
cristão, governado por Vós sob a direção do 

Sumo Pontífice, progrida sempre na fé. Por 

Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que 

é Deus convosco na unidade do Espírito 

Santo. 
 

III.  Por todos os ministros e pelos     

       fiéis  
 

 

Oremos pelo nosso Bispo Manuel. e 

por todos os bispos, presbíteros e 

diáconos, pelos que exercem na Igreja 

algum ministério e por todo o povo de 

Deus. 
 

 

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito 

santifica e governa todo o corpo da Igreja, 

ouvi as súplicas que Vos dirigimos por todos 

os membros da comunidade cristã, e fazei 

que, ajudados pela vossa graça, todos Vos 

sirvam com fidelidade. Por Nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 

convosco na unidade do Espírito Santo. 
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IV.  Pelos catecúmenos 

 
 

Oremos pelos (nossos) catecú-
menos, para que Deus nosso Senhor os 
ilumine interiormente e lhes abra as 
portas da sua misericórdia, de modo 
que, recebendo o perdão de todos os 
seus pecados pela água regeneradora 
do Batismo, sejam incorporados em 
Jesus Cristo Nosso Senhor. 

 

 

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

Deus eterno e omnipotente, que dais 

continuamente novos filhos à vossa Igreja, 

aumentai a fé e a sabedoria dos (nossos) 

catecúmenos, de modo que, renascendo na 

fonte batismal, sejam contados entre os 

vossos filhos de adoção. Por Nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 

convosco na unidade do Espírito Santo. 

 

 

 V.  Pela unidade dos cristãos 

 
 

 

Oremos por todos os nossos irmãos 

que creem em Cristo, para que Deus 

nosso Senhor lhes dê a graça de 

viverem a verdade em suas obras e os 

reúna e guarde na unidade da sua Igreja. 
 
 

 

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

Deus eterno e omnipotente, que reunis os 

vossos fiéis dispersos e os conservais na 

unidade, olhai propício para todo o povo de 

Cristo, para que vivam unidos pela integridade 

da fé e pelo vínculo da caridade todos 

aqueles que foram consagrados pelo mesmo 

Batismo. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, que é Deus convosco na unidade 

do Espírito Santo. 

 
 

VI.  Pelos judeus 
 

 

 

Oremos pelo povo judeu, para que 

Deus nosso Senhor, que falou aos seus 

pais pelos antigos Profetas, o faça 

progredir no amor do seu nome e na 

fidelidade à sua aliança. 
 
 

 

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

Deus eterno e omnipotente, que confiastes as 

vossas promessas a Abraão e à sua 

descendência, atendei com bondade as 

preces da vossa Igreja, para que o povo da 

primeira aliança alcance a plenitude da 

redenção. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, que é Deus convosco na unidade 

do Espírito Santo. 

 

VII. Pelos que não creem em Cristo 

 
 

 

Oremos pelos que não creem em 

Cristo, para que, iluminados pelo Espírito 

Santo, possam também eles encontrar o 
caminho da salvação. 

 
 

 

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

Deus eterno e omnipotente, concedei aos que 

não creem em Cristo que vivam de coração 

sincero na vossa presença, a fim de encontrar 

a verdade, e a nós, vossos filhos, concedei 

também a graça de entrar profundamente no 

mistério de Cristo e de o viver fielmente na 

união da fraterna caridade, para darmos ao 

mundo o testemunho perfeito do vosso amor. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

que é Deus convosco na unidade do Espírito 

Santo. 

 

VIII. Pelos que não creem em Deus 

 
 

 

Oremos pelos que não creem em 

Deus, para que, pela retidão e 

sinceridade da sua vida, cheguem ao 

conhecimento do verdadeiro Deus. 
 
 

 

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

Deus eterno e omnipotente, que criastes os 

homens para que Vos procurem, de modo 

que só em Vós descanse o seu coração, 

concedei-lhes que, no meio das suas 

dificuldades, compreendendo os sinais do 

vosso amor e o testemunho dos crentes, 

todos se alegrem de Vos reconhecer como 

único Deus verdadeiro e Pai de todos os 

homens. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, que é Deus convosco na unidade 

do Espírito Santo. 
 

IX. Pelos governantes 
 

 

 

Oremos pelos governantes de todas 

as nações, para que Deus nosso Senhor 

dirija a sua mente e o seu coração 

segundo a sua vontade, para buscarem 

sempre a verdadeira paz e a liberdade 

de todos os povos. 
 
 

 

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos 

estão os corações dos homens e os direitos 

dos povos, assisti os nossos governantes, 

para que, com o vosso auxílio, se fortaleça 

em toda a terra a prosperidade das nações, a 

segurança da paz e a liberdade religiosa. Por 

Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que 

é Deus convosco na unidade do Espírito 

Santo. 

X. Pelos atribulados 

 
 

 

Oremos, irmãos, a Deus Pai todo-                  

-poderoso, para que livre o mundo de 

todos os erros, afaste as doenças e a 

fome em toda a terra, abra as portas das 

prisões e liberte os oprimidos, proteja os 

que viajam e reconduza ao seu lar os 

emigrantes e os desterrados, dê saúde 

aos enfermos e a salvação aos 

moribundos. 
 

 

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

Deus eterno e omnipotente, consolação dos 

tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as 

súplicas dos que Vos invocam nas 

tribulações, para que todos tenham a alegria 

de encontrar em suas dificuldades o auxílio da 

vossa misericórdia. Por Nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na 

unidade do Espírito Santo. 

 
 
 

 

Para a comunhão 
 

Estende-se uma toalha sobre o altar 

e colocam-se nele o corporal e o Missal. 

Depois o diácono, ou, na falta dele, o 

sacerdote, leva o Santíssimo Sacra-

mento do lugar da reserva para o altar; 

entretanto, todos estão de pé, em 

silêncio. Dois ministros com velas 

acompanham o Santíssimo Sacramento 

e colocam as velas junto do altar ou 

sobre ele. 

Quando o diácono tiver colocado o 

Santíssimo Sacramento sobre o altar e 

descoberto a píxide, o sacerdote 

aproxima-se, faz a genuflexão e sobe ao 

altar. De seguida convida-nos a rezar o 

Pai-Nosso, a Oração que o Senhor nos 

ensinou.  

Terminada a distribuição da 

comunhão, um ministro idóneo leva a 

píxide para o lugar previamente 

preparado fora da igreja ou, se as 

circunstâncias o exigirem, coloca-a no 

sacrário. 

 
 
 

 

Monição da Comunhão 
  

Somos convidados à comunhão com 

o mistério Pascal do Senhor. Deus feito 

doação e entrega convida-nos agora a 

tocar os sinais da Sua mesma entrega e 

a entrar em comunhão íntima com Ele, e  
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por Ele com o Pai, com o Espírito Santo 

e com os irmãos. Vamos fazê-lo com fé, 

profundo amor e gratidão. 

 
 
 

 

Sabias que… 

J.N.R.J. 
  

Nos crucifixos vê-se muitas vezes acima 

da cabeça de Jesus a inscrição J.N.R.J. 

São as primeiras letras da frase: Jesus 

Nazarenus Rex Judaeorum, que querem 

dizer: Jesus de Nazaré Rei dos Judeus. 

Os romanos costumavam colocar um 

letreiro indicando o motivo da 

condenação. A morte na cruz era um 

cruel tormento, porém a cruz foi 

entendida também como símbolo da 

salvação trazida por Jesus: O madeiro 

vertical unia a terra com o céu; 

reconciliava a humanidade com Deus. 

Os braços abertos marcavam o oriente e 

o ocidente; a salvação é universal. 
 

 
 

 

 

A quem buscais? 

  
 Acabamos de ouvir a descrição da 

Paixão e Morte de Jesus, feita por uma 

testemunha ocular de todos estes 

acontecimentos. O evangelista São João 

foi o único Apóstolo que a tudo assistiu. 

A ele, do alto da Cruz, Jesus entregou a 

guarda de Sua Mãe. 

 Começa por nos dizer que Judas, 

tomando consigo uma companhia de 

soldados e alguns guardas se dirigiu 

para o monte das oliveiras a fim de 

prender Jesus. Sabendo Jesus tudo o 

que Lhe ia acontecer, adiantou-se e 

perguntou: “A quem procurais?”. A que 

eles responderam: “A Jesus de Nazaré”. 

E bastou Jesus dizer “Sou Eu”, para 

todos recuarem e caírem por terra. Tal 

fato revela o poder divino de Jesus e 

manifesta a aceitação voluntária de tudo 

quanto vai acontecer, de todo o 

sofrimento e humilhação que pela nossa 

Redenção, vai suportar. 

A Paixão do Senhor só se pode 

compreender à luz da Palavra divina. 

Não pode encarar-se como um facto 

isolado, encerrado em si mesmo, porque 

ela é um dos momentos constitutivos da 

Páscoa de Jesus. Por isso a liturgia da 

palavra introduz-nos no mistério do seu 

sofrimento e morte, através das Leituras 

de Isaías, São Paulo e São João, que 

nos falam com uma sensibilidade 

extraordinária deste acontecimento 

salvador da humanidade. 

A Paixão do Servo de Yaveh, o servo 

sofredor em proveito da humanidade,    

é-nos apresentado como realizado em 

liberdade plena. Voluntariamente. 

Jesus é-nos assim apresentado não 

só como vítima inocente e sofredora, 

mas, ao mesmo tempo, como Sacerdote 

Real do sacrifício. A morte do Senhor, 

além do sacrifício, é mediação e causa 

de salvação. Nada tem de tragédia, 

porque é sobretudo glorificação. 

 
 
 

 

A Cruz torna-se no 

trono de glória 

  
A cruz, até então símbolo de 

ignomínia, levantou-se no Calvário como 

trono de glória, sinal do amor universal 

de Deus e instrumento do nosso resgate. 

Por isso domina toda a segunda parte da 

celebração deste dia.  Assim a Cruz é 

levada em procissão até ao presbitério, é 

aí apresentada e exposta à veneração 

de toda a assembleia cristã, que 

representa a humanidade pecadora. Ao 

beijá-la, veneramos não já o instrumento 

do suplício, mas o instrumento da nossa 

salvação. 

 
 
 

 

 

Encontro  

com o próprio Cordeiro 

de Deus 

  
Finalmente, depois da reflexão sobre 

a realidade do mistério da Cruz e sua 

adoração, vem a terceira parte desta 

celebração. Ela introduz-nos no que de 

mais íntimo contém o Mistério Pascal. É 

o contacto com o próprio Cordeiro 

Pascal, mediante a Sagrada Comunhão. 

Hoje não se celebra a Missa, mas 

comunga-se com as hóstias 

consagradas no dia anterior, a Quinta-     

-Feira Santa, para que, unidos à fonte da 

verdadeira vida, nos sintamos com 

alento para passar da morte pelo pecado 

às alegrias da ressurreição e como o 

Senhor, que deu a vida por nós, nos 

sintamos capazes de dar a nossa, pelos 

irmãos. 

 
 
 

 

Oração 

 
Com golpes Te cravaram na cruz. 

 Em silêncio nos esquecemos de 

tantas pessoas que sofrem as cruzes do 

ódio, a violência e o desprezo.  
       

Com golpes Te cravaram na cruz.  

E nós permanecemos mudos ante a 

falta de medicinas, escolas e alimen-

tos… as novas cruzes em que sofrem 

crucificados milhões de crianças e 

jovens. 
       

Com golpes Te cravaram na cruz.  

Senhor, ajuda-nos a romper este 

silêncio cobarde. Dá-nos força para unir-

nos a Ti levantando a voz da esperança. 

 
 
 

 

Descomplica (58) 

 

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” 

 
Chega uma altura em que a vida 

exige mais de nós. Dá-nos muito, mas 

exige-nos muito também. Nesta altura, é 

imperativo segurar as rédeas do que 

está a acontecer. Sair da moratória que 

foi preciosa para esperar por este novo 

ciclo e acertar o compasso para ir 

adiante, para deixar o conforto da 

morada interior, para avançar na direção 

de um novo estádio.  

Chega uma altura em que é preciso 

agradecer o precioso tempo de quietude 

que a vida nos deu. De agradecer aos 

que foram paz e força neste tempo de 

espera. E de acreditar que agora é hora 

de ir e de confiar. De caminhar com fé de 

que está tudo certo. E de repetir muitas 

vezes: aconteça o que acontecer, 

continua a ir atrás do que queres e do 

que mereces receber. 
 

– É preciso agradecer. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
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Seis Adágios populares 
 

1 

Saco de penas,  

ao longe pesa. 

2 

Penas que se não sabem,  

não se sentem. 

3 

O que não é visto,  

não é lembrado. 

4 

Vale mais a palavra, 

 que o dinheiro. 

5 

Quem faz um cesto,  

faz um cento,  

se lhe derem verga e tempo. 

6 

Agora quem tem um filho, 

 tem uma nora. 
 

 
 

 

 

Humor 

 

Letra “D” 
 

A professora percebe que o 

Joãozinho não está atento na aula, então 

pergunta-lhe: 

– Joãozinho, diga-me uma palavra 

que comece com a letra D.  

Joãozinho:  

– Ontem!  

Professora:  

– Mas ontem não começa com a letra 

D. 

Joãozinho:   

– Ai começa sim senhora professora! 

Então ontem foi Domingo! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE LEITORES 

 

02-04-2021  

Paixão do Senhor 

 
C A R V A L H O S A 

 
 

FUNÇÃO 
CELEBRAÇÃO 

L E I T O R  

 

Intenções de missa Fernanda Olinda 

1.ª Leitura Fernanda Olinda 

2.ª Leitura Fernanda Olinda 

Oração Universal Fernanda Olinda 
 

 

 

A Fechar 

Ser discípulo significa ter a 

disposição permanente de levar aos 

outros o amor de Jesus. 

 
 

 

 

SEPULCRO ESCAVADO NA ROCHA, 

ONDE DEPOSITARAM O  

CORPO DE JESUS.  
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JORNAL CONCLUÍDO EM 22 DE FEVEREIRO.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA COLUNA FICOU 

PROPOSITADAMENTE 

VAZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


