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IV Domingo da Quaresma 
 
Qualquer pessoa, com alguma inteligência, se 

interroga sobre o sentido da nossa vida presente. 

Testemunhamos todos os dias que nascem e 

morrem pessoas; as que vivem não chegam a realizar 

aqui na terra os sonhos de felicidade; aparentemente, 

os que atropelam as leis e os seus semelhantes 

alcançam sucesso, ao passo que os que tratam a vida 

com seriedade, são marginalizados. 

Perante estas realidades desconcertantes, 

perguntamo-nos a nós mesmos, no íntimo: a vida 

presente é definitiva, de modo que tudo acabe aqui? Ou 

caminhamos para outra? 

É precisamente esta interrogação que a Quaresma 

nos propõe constantemente na Liturgia da Palavra de 

cada Domingo. 

Hoje, IV Domingo da Quaresma, volta a perguntar-      

-nos, como conduzir bem a vida presente até ao futuro 

para onde caminhamos. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

cf. Is 66, 10-11 
 

Alegra-te, Jerusalém; rejubilai, todos os seus amigos. 

Exultai de alegria, todos vós que participastes no  

seu luto  

e podereis beber e saciar-vos na abundância das  

suas consolações. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

O pecado? – Um inferno do qual nos liberta  

o Amor do Pai. 
 

      Jesus revelou-nos que Deus é amigo dos publicanos 

e dos pecadores (Lc 7, 34; Mt 9, 12-13).  Mas até 

quando o será?  Não virá o dia no qual mudará de 

atitude para com eles? 

A esta pergunta há quem responda: os pecadores 

têm tempo até ao fim da vida para se converterem, 

depois basta. No momento de prestar contas, Deus, 

deixa de ser bom e torna-se um juiz justo. 

Esta mudança de sentimentos (admitindo que 

aconteça) não pode deixar-nos admirados e 

desconcertados. Aqui na terra Jesus aceita os convites 

dos publicanos e dos pecadores, frequenta as suas 

casas, participa das suas festas, come com eles e  
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depois, no céu, nega-lhes um lugar no seu banquete e 

expulsa-os para longe de si. Um comportamento difícil 

não só de aceitar, mas também de entender. 

Há também quem explique: não será Deus a 

condenar, será o pecador a castigar-se. Aparte o facto 

de que o pecador já se castigou suficientemente nesta 

terra fazendo o mal (Pr 8, 36), como poder admitir que o 

encontro com o Senhor, em vez de iluminar e purificar o 

homem, o torne ainda mais teimoso na infelicidade que 

escolheu? Quem pode acreditar que chegará o 

momento em que Cristo se resignará a perder um 

amigo? Quem pode pensar que, a certa altura, o mal 

triunfará (eternamente!) sobre o amor omnipotente de 

Deus?  

Vamos procurar respostas nas Leituras de hoje.   
 

     – O  Pai  confiou  todos  os  homens  a  
Cristo, Bom  Pastor.  Não  se  perderão,  e  
ninguém  os roubará da sua mão. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Js 5, 9a.10-12 

 
  

MONIÇÃO: 
 

Depois da tomada de Jericó, os hebreus, chefiados por 

Josué, entraram finalmente na Terra da Promissão e 

começaram uma vida normal, alimentando-se com os frutos da 

terra. 

Esta chegada à Terra Prometida é uma imagem da nossa 

chegada ao Céu, onde não haverá luto nem dor, porque 

teremos uma vida perfeitamente feliz. 
  

LEITURA: 

 
 
 
 

 

Leitura do Livro de Josué 
 

Naqueles dias, 9adisse o Senhor a Josué: «Hoje 

tirei de vós o opróbrio do Egipto». 10Os filhos 

de Israel acamparam em Gálgala e celebraram 

a Páscoa, no dia catorze do mês, à tarde, na 

planície de Jericó. 11No dia seguinte à Páscoa, 

comeram dos frutos da terra: pães ázimos e 

espigas assadas nesse mesmo dia. 12Quando 

começaram a comer dos frutos da terra, no dia 

seguinte à Páscoa, cessou o maná. Os filhos 

de Israel não voltaram a ter o maná, mas, 

naquele ano, já se alimentaram dos frutos da 

terra de Canaã. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 
 

 

Esta leitura é breve (é curta, é pequena) e a sua 

proclamação não apresenta grande dificuldade. No entanto, 

convém perceber que o «personagem “Deus”», está logo no 

início, apenas na frase «Hoje tirei de vós o opróbrio do Egito». 

Todo o restante texto, antes e depois desta frase, pertence ao 

«narrador». Usa, portanto, um tom de voz para cada qual, de 

modo a diferenciá-los. 

De resto, lê devagar, sem correr e respeita integralmente a 

pontuação do texto. 

Exercita palavras, como: Josué (não é José) / opróbrio / 

Gálgala (não é Gálgata) / ázimos (não é azímos. O acento está 

no “á”) / cessou / Canaã / ou outras. 

 
 

 

 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 

A leitura fala-nos do início de uma nova vida do povo 

eleito, após a longa e dura travessia do deserto. O facto 

de ter sido escolhida para este tempo, em que 

o deserto da Quaresma caminha para o seu fim, pode 

ter um significado simbólico, ligado ao Evangelho do 

filho pródigo: o regresso à casa paterna, a conversão, o 

começo de uma vida nova. 

v. 9   – «Vexame do Egipto» 

Este pode ser a incircuncisão, de acordo com o 

contexto (notar que foram aqui suprimidos os vv. 6-8), 

em que se fala de que Josué procedeu então à 

circuncisão dos filhos daqueles que tinham saído do 

Egipto, embora também os egípcios a tivessem 

praticado. Outros autores pensam que o vexame do 

Egipto seria a escravidão lá sofrida e as consequentes 

privações do deserto. 

v. 10   – «Guilgal» - (cf. Js 4, 19) 

A localização desta Guilgal é incerta, mas supõe-se 

que ficasse nas proximidades de Jericó. No texto 

hebraico há um jogo de palavras que podíamos transpor 

para português da seguinte maneira: «Em Guigal eu fiz 

o povo galgar o vexame do Egipto». Com efeito, em 

hebraico gálgal significa roda, e o verbo aqui usado  

(gallóthi) significa pus a rodar, isto é, «afastei» ou «tirei» 

v. 11   – «No dia seguinte à Páscoa» 

Isto é, a 16 do mês de Nisan, de acordo com a Lei 

(cf. Lev 23, 4-14); após a oferta a Deus do primeiro feixe 

de trigo, já o povo podia começar a comer o trigo novo, 

ainda quase todo verde. Ainda hoje a gente do campo 

na Síria e no Egipto gosta de comer, quando ainda 

verde, o grão de trigo assado. 
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Salmo Responsorial 
Sl 33 (34), 2-3.4-5.6-7 (R. 9a) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Este salmo é um convite para que estejamos mais atentos 

aos dons que o Senhor nos concede e exercitemos a nossa 

gratidão pelas graças recebidas. 

Também nós podemos e devemos cantar a bondade do 

Senhor que nos ampara, defende e nos mima com todas as 

delícias sobrenaturais da Sua Igreja. 

 

REFRÃO: 

 
SABOREAI E VEDE COMO O SENHOR É BOM. 

 

SALMO: 

 

A toda a hora bendirei o Senhor, 

o seu louvor estará sempre na minha boca. 

A minha alma gloria-se no Senhor: 

escutem e alegrem-se os humildes. 
  

Enaltecei comigo ao Senhor 

e exaltemos juntos o seu nome. 

Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, 

libertou-me de toda a ansiedade. 
  

Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes, 

o vosso rosto não se cobrirá de vergonha. 

Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, 

salvou-o de todas as angústias. 
 

 

  
 

 

 

 

Segunda Leitura 
2 Cor 5, 17-21 

 
 

 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo, na Segunda Carta aos fiéis da Igreja de Corinto, 

lança-lhes o convite a que se reconciliem com Deus e 

comecem uma vida nova. 

Este mesmo convite é dirigido pelo Senhor a cada um de 

nós, especialmente nesta Quaresma que estamos a celebrar. 
 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~   

O que faz atraente o deserto  
é que esconde um poço de água em qualquer parte 

 

 (Saint-Exupéry)  
 

 

LEITURA: 

 
 
 
 

 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 17Se alguém está em Cristo, é uma 

nova criatura. As coisas antigas passaram; 

tudo foi renovado. 18Tudo isto vem de Deus, 

que por Cristo nos reconciliou consigo e nos 

confiou o ministério da reconciliação. 19Na 

verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o 

mundo consigo, não levando em conta as 

faltas dos homens e confiando-nos a palavra 

da reconciliação. 20Nós somos, portanto, 

embaixadores de Cristo; é Deus quem vos 

exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos 

em nome de Cristo: reconciliai-vos com 

Deus. 21A Cristo, que não conhecera o pecado, 

Deus identificou-O com o pecado por causa de 

nós, para que em Cristo nos tornemos justiça 

de Deus. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 
 

 

Esta leitura tem algumas frases longas que necessitam, 

que pedem, boa gestão na respiração. Pede, também, uma 

correta divisão do texto.  

Vê este exemplo: “A Cristo, / que não conhecera o pecado, 

/ Deus identificou-O com o pecado por causa de nós, // para 

que em Cristo nos tornemos justiça de Deus. //// Palavra do 

Senhor.” Cada barra corresponde a um segundo de tempo, 

como repetidas vezes temos dito.  

Isto é apenas um exemplo para esta parte do texto, mas 

este exemplo vale e deve ser aplicado a toda a leitura. 

Não temos aqui palavras, propriamente difíceis de 

pronunciar, o que não significa dispensa de preparação. 

 
 

 

 

 
Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. 

As coisas antigas passaram;  

tudo foi renovado. 
 

(2 Cor 5, 17) 
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COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Já nas Cinzas, tivemos parte desta leitura. São 

Paulo ao fazer a sua defesa perante as acusações dos 

seus opositores em Corinto, exalta a grandeza do 

ministério apostólico de que está investido, um 

ministério de reconciliação com Deus alcançada pelo 

mistério da Morte e Ressurreição de Cristo (5, 14-15). 

v. 17 – «Nova criatura» 

Pelo Batismo dá-se uma transformação radical – 

regeneração interior (cf. Jo 3, 5) – do homem 

velho (cf. Rom 6, 6; Gal 6, 15; Col 3, 9; Ef 2, 15; Tit 3, 

5). Dá-se como que uma nova criação, no plano da 

graça, pois passa-se do não ser, do nada e menos que 

nada (o pecado: «as coisas antigas») para «estar em 

Cristo», participando da sua vida divina. 

v. 18 – «Ministério da reconciliação» 

 O contexto não permite que se interprete este 

ministério no sentido estrito do ministério do perdão 

exercido no Sacramento da Penitência, embora este se 

possa ver englobado no conjunto (boa ocasião para 

rever o motu proprio Misericordia Dei de João Paulo II, 

sobre alguns aspetos do Sacramento da Penitência, de 

7 de abril de 2002, que quase passou despercebido). 

v. 20 – «Reconciliai-vos com Deus» 

 É este o insistente convite que a Igreja nos faz em 

nome de Deus, a mesma exortação que fazia São 

Paulo, com a plena consciência de que era Deus que 

exortava por seu intermédio, pois os Apóstolos, como os 

demais ministros de Cristo, são «embaixadores ao 

serviço de Cristo», e não apenas ao seu serviço, mas 

atuando em vez de Cristo e por autoridade de 

Cristo, como o texto original parece dar a entender com 

o uso da preposição grega ypér (em favor de, usada no 

sentido da preposição antí, em vez de; cf. Jo 11, 

50; Gal 3, 13; etc.), como já referimos na Quarta-feira de 

Cinzas. 

v. 21 – «Deus identificou-o com o pecado» 

Ou seja, à letra, Deus fê-lo pecado, uma expressão 

extraordinariamente forte e chocante. Note-se, no 

entanto, que não se diz que Deus O tenha feito pecador; 

o que se pretende significar é que Deus permitiu que 

Jesus viesse a sofrer o castigo que cabia ao pecado. 

Trata-se aqui duma identificação jurídica, não moral: 

Cristo tornando-Se a Cabeça e o Chefe duma raça 

pecadora, toma sobre os seus ombros a 

responsabilidade, não a de uns pecados alheios, mas a 

dos pecados da sua raça (de toda a Humanidade), para 

os expiar, sofrendo a pena devida por eles (cf. Gal 3, 

13). O texto torna-se menos duro, se entendemos 

que Cristo se fez pecado, no sentido de que se fez 

sacrifício pelo pecado; isto, que pode parecer uma 

escapatória para evitar a dificuldade de interpretação, 

tem um certo fundamento no substrato hebraico, pois a 

palavra ’axam tem este duplo sentido de «violação da 

justiça» e de «sacrifício de reparação pelo pecado»; 

com efeito, pelo sacrifício de Cristo tornamo-nos «justiça 

de Deus», isto é, justos diante de Deus (note-se o jogo 

com os dois substantivos abstratos – pecado/justiça –, 

num evidente paralelismo antitético, tão do gosto 

paulino). 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

 Lc 15, 18 
 

 

MONIÇÃO: 
 

O Evangelho convida-nos a seguir o caminho de regresso 

empreendido pelo filho pródigo para a casa do pai. 

Manifestemos o nosso propósito de seguir este exemplo, 

aclamando com alegria o Evangelho que para nós vai ser 

proclamado. 

  

REFRÃO: 

 
É UM LEQUE DE 9 OPÇÕES À ESCOLHA. 

 

Antes da Missa,  

selecionar, com o Sacerdote-Presidente,  

qual deles prefere / sugere, para hoje. 

 
1  –  Louvor e Glória a Vós,             

Jesus Cristo, Senhor. 
 

2  –  Louvor a Vós, Jesus Cristo,  

Rei da eterna glória. 
 

3  –  Glória a Vós, Jesus Cristo, 

Palavra do Pai. 
 

4  –  Glória a Vós, ó Cristo,  

Palavra de Deus. 
 

5  –  Glória a Vós,  

Jesus Cristo, Senhor. 
 

6  –  Glória a Vós,  Jesus Cristo,            

Sabedoria do Pai. 
 

7  –  Glória a Vós, Senhor,      

Filho de Deus vivo. 
 

8  –  Grandes e admiráveis   

são as Vossas obras, Senhor. 
 

9  –  A salvação, a glória e o poder        

a Jesus Cristo, Nosso Senhor. 
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ACLAMAÇÃO: 

 

Vou partir, vou ter com meu pai e dizer-lhe: 

Pai, pequei contra o Céu e contra ti. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Lc 15, 1-3.11-32 

 

 

EVANGELHO: 

 
 
 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 1os publicanos e os 

pecadores aproximavam-se todos de Jesus, 

para O ouvirem. 2Mas os fariseus e os escribas 

murmuravam entre si, dizendo: «Este homem 

acolhe os pecadores e come com eles». 3Jesus 

disse-lhes então a seguinte parábola: 11«Um 

homem tinha dois filhos. 12O mais novo disse 

ao pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança que me 

toca’. O pai repartiu os bens pelos 

filhos. 13Alguns dias depois, o filho mais novo, 

juntando todos os seus haveres, partiu para 

um país distante e por lá esbanjou quanto 

possuía, numa vida dissoluta. 14Tendo gasto 

tudo, houve uma grande fome naquela região e 

ele começou a passar privações. 15Entrou 

então ao serviço de um dos habitantes daquela 

terra, que o mandou para os seus campos 

guardar porcos. 16Bem desejava ele matar a 

fome com as alfarrobas que os porcos comiam, 

mas ninguém lhas dava. 17Então, caindo em si, 

disse: ‘Quantos trabalhadores de meu pai têm 

pão em abundância, e eu aqui a morrer de 

fome! 18Vou-me embora, vou ter com meu pai e 

dizer-lhe: Pai, pequei contra o Céu e contra 

ti. 19Já não mereço ser chamado teu filho, mas 

trata-me como um dos teus trabalhadores’.  
20Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda 

ele estava longe, quando o pai o viu: encheu-se 

de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao 

pescoço, cobrindo-o de beijos. 21Disse-lhe o 

filho: ‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já 

não mereço ser chamado teu filho’. 22Mas o pai 

disse aos servos: ‘Trazei depressa a melhor 

túnica e vesti-lha. Ponde-lhe um anel no dedo e 

sandálias nos pés. 23Trazei o vitelo gordo e 

matai-o. Comamos e festejamos, 24porque este 

meu filho estava morto e voltou à vida, estava 

perdido e foi reencontrado’. E começou a 

festa. 25Ora o filho mais velho estava no 

campo. Quando regressou, ao aproximar-se da 

casa, ouviu a música e as danças. 26Chamou 

um dos servos e perguntou-lhe o que era 

aquilo. 27O servo respondeu-lhe: ‘O teu irmão 

voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo, 

porque ele chegou são e salvo’. 28Ele ficou 

ressentido e não queria entrar. Então o pai veio 

cá fora instar com ele. 29Mas ele respondeu ao 

pai: ‘Há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca 

transgredir uma ordem tua, e nunca me deste 

um cabrito para fazer uma festa com os meus 

amigos. 30E agora, quando chegou esse teu 

filho, que consumiu os teus bens com 

mulheres de má vida, mataste-lhe o vitelo 

gordo’. 31Disse-lhe o pai: ‘Filho, tu estás 

sempre comigo e tudo o que é meu é teu. 32Mas 

tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, 

porque este teu irmão estava morto e voltou à 

vida, estava perdido e foi reencontrado’». 
 

Palavra da Salvação. 
 
 

 

 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

Alguém considerou a parábola do filho pródigo «o 

evangelho dos evangelhos». É a mais bela e a mais 

longa das parábolas de Jesus, impregnada duma 

finíssima psicologia própria de quem no-la contou, 

Jesus, que conhece a infinita misericórdia do coração de 

Deus, que é o seu próprio coração, e que penetra na 

profundidade da alma humana (cf. Jo 2, 25), onde se 

desenrola o tremendo drama do pecado. «Aquele filho, 

que recebe do pai a parte do património que lhe 

corresponde, e abandona a casa para o desbaratar num 

país longínquo, vivendo uma vida libertina, é, em certo 

sentido, o homem de todos os tempos, começando por 

aquele que em primeiro lugar perdeu a herança da 

graça e da justiça original. A analogia neste ponto é 

muito ampla. A parábola aborda indiretamente todo o 

tipo de ruturas da aliança de amor, todas as perdas da 

graça, todo o pecado» (Encíclica Dives in 

misericordia, nº 5; ver tb. Catecismo da Igreja 

Católica, nº 1439). 

v. 12 – «Dá-me a parte da herança» 

Segundo Dt 21, 17 pertencia-lhe um terço, havendo  
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só dois filhos. O pai podia fazer as partilhas em vida 

(cf. Sir 30, 28ss). 

v. 13 – «Partiu…» 

Ou seja, o pecado do filho foi abandonar o 

pai, esbanjar os seus bens e levar uma vida dissoluta. 

v. 14-16 – «Uma grande fome 

É a imagem do vazio e insatisfação que sente o 

homem quando está longe de Deus, em pecado.  

«Guardar porcos» era uma humilhação abominável 

para um judeu, a quem estava proibido criar e comer 

estes animais impuros. Esta situação para um filho 

duma boa família era absolutamente incrível, o cúmulo 

da baixeza e da servidão.  

As «alfarrobas»: o rapaz já se contentaria com uma 

tão indigesta e indigna comida, mas, na hora de se dar 

uma ração dessas aos porcos, ninguém se lembrava 

daquele miserável guardador!  

Aqui fica bem retratada a vileza do pecado e 

a escravidão a que se submete o homem pecador 

(cf. Rom 1, 25; 6, 6; Gal 5, 1). O filho pretendia ser livre 

da tutela do pai, mas acaba por perder a liberdade 

própria da sua condição: imagem do pecador que perde 

a liberdade dos filhos de Deus (cf. Rom 8, 21; Gal 4, 31; 

5, 13) e se sujeita à tirania do demónio, das paixões. 

v. 17 – «Então, caindo em si…» 

A degradação a que a loucura do seu pecado o tinha 

levado fê-lo refletir (é o começo da conversão) e 

enveredar pela única saída digna e válida. 

v. 18-19 – «Vou-me embora» 

A tradução latina (surgam) do particípio gráfico (mas 

não ocioso) do original grego – «levantar-me-ei» – é 

muito mais expressiva, pois, duma forma viva, indica a 

atitude de quem começa a erguer-se da sua profunda 

miséria. 

«Pequei contra o Céu e contra ti» 

Nesta expressão retrata-se a dimensão 

transcendente do pecado; não é uma simples ofensa a 

um homem, é ofender a Deus, uma ofensa de algum 

modo infinita! O filho não busca desculpas, reconhece 

sinceramente a enormidade da sua culpa. 

«Trata-me como um dos teus trabalhadores» 

É maravilhoso considerar como naquele filho 

arrependido começa a brotar o amor ao pai; o que ele 

ambiciona é ir para junto do pai, estar junto a ele é o 

que o pode fazer feliz! Melhorar a sua situação material 

não é o que mais o preocupa, pois, para isso, qualquer 

proprietário da sua pátria o podia admitir como 

jornaleiro. Por outro lado, não se atreve a pedir ao pai 

que o admita no gozo da sua antiga condição de filho, 

porque reconhece a sua indignidade: «já não mereço 

ser chamado teu filho». 

v. 20 – «Ainda ele estava longe,  

   quanto o pai o viu» 

Este pormenor faz pensar que o pai não só desejava 

ansiosamente o regresso do filho, mas também, muitas 

vezes, observava ao longe os caminhos, impaciente de 

ver o filho chegar quanto antes, uma enternecedora 

imagem de como Deus aguarda a conversão do 

pecador. «Encheu-se de compaixão»: o verbo grego é 

muito expressivo e difícil de traduzir com toda a sua 

força, esplankhnístê: «comoveram-se-lhe as entra-

nhas» (tà splánkhna). «E correu…»: é impressionante o 

contraste entre o pai que corre para o filho e o filho que 

simplesmente caminha para o filho – «a misericórdia 

corre» (comenta Sto. Agostinho); «cobrindo-o de 

beijos», numa boa tradução que tem em conta a forma 

iterativa do verbo grego, é uma belíssima e expressiva 

imagem do amor de Deus para com um pecador 

arrependido! 

v. 21 – «Pai, pequei» 

Apesar de se ver assim recebido pelo pai, o filho não 

se escusa de confessar o seu pecado e de manifestar a 

atitude interior que o move a regressar. 

v. 22 – «A melhor túnica, o anel, o calçado» 

São uma imagem da graça, o traje nupcial (cf. Mt 22, 

11-13); assim nos espera o Senhor no Sacramento da 

Reconciliação, não para nos ralhar, recriminar, mas para 

nos admitir na sua antiga intimidade, restituindo-nos, 

cheio de misericórdia, a graça perdida. 

v. 23 – «Comamos e festejemos» 

É a imagem da Sagrada Eucaristia, segundo um 

sentido espiritual corrente. 

v. 25-32 – «O filho mais velho» 

Esta segunda parte da parábola não se pode limitar 

a uma censura dos fariseus e escribas (v. 2), 

cumpridores, mas insensíveis ao amor – o mais velho é 

que é, no fim de contas, o filho mau –; a parábola é 

também uma lição para todos, a fim de que imitem a 

misericórdia de Deus para com um irmão que pecou (cf. 

Lc 6, 36); ele é sempre «o teu irmão» (v. 33), e não há 

direito de que não se tome a sério a misericórdia de 

Deus, com aquela despeitada ironia: «esse teu filho» (v 

30). A misericórdia de Deus é tão grande, que 

ultrapassa uma lógica meramente humana; esta 

segunda parte da parábola põe em evidência a 

misericórdia de Deus a partir do contraste com a 

mesquinhez do filho mais velho. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Oração Universal 
 
 
 
 
 

 

1 
 

Para que o Papa Francisco, os bispos e os presbíteros, 

ministros do perdão que vem de Deus, 

acolham na alegria os pecadores que se convertem, 

oremos, irmãos.  
 

2 
 

Para que os fiéis que se afastaram de Deus Pai, 

caindo em si, sintam o desejo de voltar 

e participem de novo nos dons da Igreja, 

oremos, irmãos. 
 

3 
 

Para que os homens que não sabem perdoar, 

aprendam a fazer festa e a alegrar-se 

sempre que os pecadores voltam à vida, 

oremos, irmãos. 
 

4 
 

Para que as famílias que têm filhos pródigos 

ofereçam a Cristo a sua dor e a sua cruz 

e d’Ele recebam a alegria do reencontro, 

oremos, irmãos. 
 

5 
 

Para que nós próprios e toda a nossa comunidade, 

participando na celebração da penitência, 

nos preparemos para celebrar a Páscoa, 

oremos, irmãos. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Lc 15, 32 

 

Alegra-te, meu filho, porque o teu irmão estava morto e 

voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. 
 

 

 

Boi bravo que chega à terra alheia, 

 faz-se manso.  
 

(Provérbio de Portugal) 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 
Se alguém tiver consciência de haver cometido um 

pecado mortal, não se pode aproximar da Sagrada 

Mesa, para receber o Corpo e Sangue do Senhor. 

Poderá fazer, nesta situação, uma comunhão espiritual. 

Além disso, a confissão frequente, mesmo só de 

faltas veniais, dá-nos como fruto uma grande delicadeza 

de consciência, para podermos comungar cada vez 

melhor. 

Esforcemo-nos para que as nossas comunhões 

sejam feitas cada vez com mais fé, amor e devoção. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 
Recordemos com frequência a Parábola do filho 

pródigo e procuremos percorrer com frequência o seu 

caminho de regresso, fazendo muitos atos de contrição. 
  

 

 
 

 

 

A nossa Terra da Promissão 
  

O Batismo, libertação do opróbrio. 

«Naqueles dias, disse o Senhor a Josué: «Hoje tirei 

de vós o opróbrio do Egipto». Os filhos de Israel 

acamparam em Gálgala e celebraram a Páscoa, no dia 

catorze do mês, à tarde, na planície de Jericó.» 
 

A história do Povo de Deus é uma figura da nossa 

caminhada pelo mundo até à Pátria definitiva. 

Saímos da escravidão do pecado e passamos 

através das águas do Batismo para a longa caminhada 

que nos há de levar ao Céu.  Nela encontramos 

tentações contra a confiança em Deus, fome, sede e 

muitas outras dificuldades. 

Entraremos um dia na Terra Prometida, no Céu, 

onde viveremos para sempre na mesma felicidade do 

nosso Deus. 

Finalmente, Deus cumpriu a promessa feita aos 

Patriarcas e aos Profetas da Antiga Lei. Prometera a 

Abraão que daria aquela terra aos seus descendentes. 

Jacob partiu para o Egipto com as 70 pessoas da sua 

família, com fé no regresso à sua terra. 

No coração da Aliança de Amor que fizemos com 

Deus, pelo nosso Batismo, está esta mesma promessa: 

somos filhos de Deus e iremos viver eternamente para a 

Casa do Pai que é o Paraíso. 

Fazemos parte de uma grande família, em 

crescimento contínuo: a Igreja, novo Povo de Deus que 

está na terra a militar, a purificar-se no Purgatório e na 
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felicidade do Paraíso, contemplando a Deus face a face. 

Nascemos, porém, marcados pela mancha original e 

privação da graça santificante e da filiação divina. Não 

tínhamos possibilidade de entrar manchados no Céu. 

Estávamos marcados com o selo da morte. Era o nosso 

opróbrio. 

Deus libertou-nos dele, lavando na fonte batismal a 

mancha do pecado original e infundindo em nós a graça 

santificante, a vida divina de Cristo ressuscitado. 

Nesta Quaresma, convida-nos a renovar a graça 

batismal por uma confissão profunda e contrita, fugindo 

da rotina que é inimiga do verdadeiro amor. 

Vida normal de filhos de Deus 

 «No dia seguinte à Páscoa, comeram dos frutos da 

terra: pães ázimos e espigas assadas nesse mesmo dia. 

Quando começaram a comer dos frutos da terra, no dia 

seguinte à Páscoa, cessou o maná.» 
 

Com a entrada dos Hebreus na Terra de Israel, 

terminou o nomadismo do Povo de Deus que se 

prolongara por quarenta anos de travessia do deserto. 

Acabou também a colheita do maná para cada 

família, de manhã cedo, logo que o orvalho se 

evaporava e deixava a descoberto o precioso alimento. 

Poderiam agora começar a organizar a vida de 

modo estável, embora fosse necessário estar em alerta 

permanente contra os inimigos que se encontravam à 

volta do seu território. Finalmente, eram uma nação com 

território e mar. 

A longa caminhada pelo deserto é uma figura da 

nossa vida na terra, a caminho da nossa verdadeira e 

definitiva pátria. 

Também para a nossa vida na Igreja Deus preparou 

tudo, para que pudéssemos crescer espiritualmente. 

Deixou-nos luz da Sua Palavra e os Sacramentos como 

alimento. 

Celebramos em cada Domingo a Páscoa semanal, a 

reunião magna da família dos filhos de Deus. 

Como não é possível reunir toda a Igreja numa única 

celebração, o Povo de Deus está dividido em 

comunidades — as Dioceses que, por sua vez, se 

estruturam em paróquias, cada uma destas famílias 

organiza a mesma festa semanal na qual se põe a mesa 

com todas as iguarias espirituais, para nossa 

alimentação. 

Quem não participa nesta celebração do primeiro 

Dia da semana, condena-se a si própria à greve de 

fome, pondo em perigo o seu futuro numa eternidade 

feliz. 

Mesa da Palavra 

 Em cada missa dominical são proclamados, pelo 

menos, 4 textos da Sagrada Escritura: Primeira Leitura, 

Salmo de meditação, Segunda Leitura e Evangelho. Ao 

fim de três anos litúrgicos, temos ouvido proclamar uma 

parte importante da Bíblia. 

 

 

Mesa da Eucaristia 

 Se estivermos na graça de Deus, podemos receber 

o Corpo e o Sangue do Senhor, Alimento da nossa vida 

de Deus 

Sacramentos da nova Lei 

 A Igreja disponibiliza ainda para nós os 

Sacramentos. Em cada um deles, Jesus Cristo toca-nos, 

acarinha-nos e cura-nos. 

Na prática, só podemos repetir quantas vezes 

quisermos dois deles: a Eucaristia e a Confissão. Dois 

deles são destinados a ajudar os fiéis em vocações 

concretas: o Matrimónio e a Ordem. 

Edificação mútua 

 Tomamos consciência de que somos uma família 

solidária e animamo-nos mutuamente na profissão da 

mesma fé. 

Novas criaturas 

 «Irmãos: Se alguém está em Cristo, é uma nova 

criatura. As coisas antigas passaram; tudo foi renovado. 

Tudo isto vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou 

consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. 

Renascidos pelo Batismo 

 O Batismo, pelo qual entramos na Igreja de Jesus 

Cristo, é um verdadeiro e novo nascimento para uma 

vida imensamente superior à vida natural. 

Por isso, Jesus dizia a Nicodemos: «Em verdade, 

em verdade te digo: quem não nascer do Alto não pode 

ver o Reino de Deus.»  (Jo 3, 3). 

Tínhamos perdido, pelo pecado dos nossos 

primeiros pais, a vida divina, a graça santificante. O 

Batismo faz-nos renascer, isto é, recuperamos a graça 

santificante e estamos, de novo a caminho do Céu. 

Temos em nós a vida de Cristo Ressuscitado que 

nos possibilita e garante, no fim dos tempos, com Ele 

ressuscitar também. 

Chamados à vida do espírito 

 A vida corporal que vivemos na terra tem um arco 

relativamente pequeno. Depois de um tempo de prova 

na terra, o nosso corpo voltará ao pó de que foi 

formado, enquanto a alma irá receber imediatamente o 

prémio ou o castigo eterno. 

A vida sobrenatural que recebemos no Batismo deve 

crescer sempre, aperfeiçoar-se, até ao momento em 

que o Senhor nos chame para junto d’Ele. 

Crescemos pela oração, frequência dos 

sacramentos e prática das boas obras, de acordo com 

os Mandamentos da Lei de Deus. 

A nossa vida sobrenatural teve um princípio — na 

Fonte batismal — mas nunca mais terá fim. 

Vida nova 

Significa, na prática, que nos havemos de esforçar  
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por cumprir os Mandamentos da Lei de Deus, por 

fidelidade à Aliança batismal; crescer no conhecimento 

de Deus pela formação doutrinal e na intimidade com 

Ele pela oração; renunciar a tornarmo-nos escravos dos 

sentidos e das paixões desordenadas. 

Para isto, não podemos viver de primeiras 

impressões, fazendo o que os sentidos nos pedem, em 

qualquer momento da vida. 

Prontos a recomeçar 

 O nosso caminho do Céu é uma prova de Amor de 

Deus. Pode haver retrocessos e quedas, hesitações e 

dúvidas. 

O que o Senhor nos pede é que estejamos prontos a 

recomeçar, todas as vezes que for preciso. Este 

recomeçar exige de nós humildade. 
 

 

 
 

 

 

O Banquete da Salvação 
 

A Parábola do filho pródigo ajuda-nos a tomar 

consciências dos passos que temos dado na vida 

espiritual. 

A Confissão custa-nos, porque somos soberbos — 

não gostamos de tomar consciência de que falhamos — 

e falta-nos o amor de Deus. 

Para nos ajudar a compreender o tesouro da 

confissão sacramental que nos faz recomeçar, Jesus 

conta-nos a Parábola do filho pródigo. 

Somos os preferidos de Deus. 

«Naquele tempo, os publicanos e os pecadores 

aproximavam-se todos de Jesus, para O ouvirem. Mas 

os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: 

“Este homem acolhe os pecadores e come com eles”.» 
 

A nossa experiência pessoal diz-nos que temos 

dificuldade em perdoar e, mesmo depois de o fazermos 

com os lábios, conservamos dentro de nós uma ferida 

que volta a sangrar com toda a facilidade. 

A partir deste nosso modo de ser, formamos de 

Deus uma ideia semelhante. Achamos que os nossos 

pecados nos dificultam cada vez mais o regresso à Sua 

amizade. 

Talvez por causa da dificuldade que sentimos, Jesus 

insiste muito na alegria de Deus em perdoar e no 

convite a que experimentemos também esta alegria de 

dar o perdão aos outros. 

Acolhermo-nos à misericórdia de Deus 

 O Mestre divino conta as três parábolas da 

Misericórdia — da dracma perdida, da ovelha extraviada 

e do filho pródigo — e conclui: «tínhamos de fazer uma 

festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto 

e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado’» 

Como se explica esta alegria de Deus quando as 

pessoas se reconciliam com Ele, se nós somos 

precisamente o contrário e entendemos a reconciliação 

com quem nos ofendeu como um favor difícil? 

Deus quer dilatar o nosso pobre coração para que 

se pareça com o Seu. 

Aproximemo-nos da misericórdia de Deus com 

confiança. Não existe motivo para ter medo d’Ele ou 

estar de pé atrás, como quem desconfia sempre à 

espera do pior. 

Deus não quer que tenhamos medo d’Ele, mas que 

o amemos. Só o amor leva à comunhão e esta é a 

nossa vocação eterna. 

Rostos do Deus misericordioso 

 Usemos nós também de misericórdia para com os 

outros. Jesus conta-nos a Parábola do Bom Samaritano 

e diz, a concluir: “Vai e faz o mesmo.” 

Censura o credor que é perdoado de uma grande 

soma e se recusa a perdoar uma insignificância que lhe 

deve um outro. 

O pecado, passo em falso 

 «Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao 

pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança que me toca’. O pai 

repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho 

mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para 

um país distante e por lá esbanjou quanto possuía, 

numa vida dissoluta.» 

 

Sonho ilusório de felicidade longe de Deus 

 O jovem pródigo começou por sentado a procurar 

uma felicidade ilusória. «Pai, dá-me a parte da herança 

que me toca’» 

Afastamento de Deus 

 A segunda tentação foi procurar ser feliz longe do 

pai. O pecado nunca nos traz a felicidade. «Alguns dias 

depois, o filho mais novo, juntando todos os seus 

haveres, partiu para um país distante.» 

Esbanjamento 

 Todo o pecado é uma perda inglória da nossa 

fortuna sobrenatural. Por um pecado mortal sacrificamos 

a vida divina e a consequente herança do Céu. «por lá 

esbanjou quanto possuía, numa vida dissoluta.» 

Desilusão dolorosa 

 Por mais que uma pessoa procure a felicidade na 

sensualidade, na gula ou na soberba, não a encontrará. 

Pelo contrário: sente-se de cada vez mais distante dela. 

«Tendo gasto tudo, houve uma grande fome naquela 

região e ele começou a passar privações.» 

A fome insaciável 

 Longe de Deus, não podemos saciar a fome e sede 

de felicidade que nasceu connosco. 
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A primeira privação é a dos sacramentos; depois 

vem a privação da oração, porque não há disposição 

para orar. E assim, passo a passo, uma pessoa vai 

descartando todas as ajudas de que precisava. 

A saudade de Deus 

 Este jovem recorda a vida abundante que tinha na 

casa do pai. Não é propriamente o amor filial que o 

desperta, mas a fome. A atrição — o arrependimento 

dos pecados por causa fealdade do pecado, temor das 

penas do inferno e perda do Céu — basta para fazer 

uma confissão bem feita, embora seja desejável a 

contrição perfeita, o arrependimento por amor de Deus. 

«Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que 

os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. Então, 

caindo em si, disse: ‘Quantos trabalhadores de meu pai 

têm pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome!» A 

lembrança da Primeira Comunhão, da Profissão de fé 

ou de outro momento de vivência de fé do passado 

pode ajudar-nos a dar um passo decisivo no caminho da 

conversão. 

O sonho salvador do regresso 

 Este jovem tem uma inspiração salvadora: regressar 

à casa do pai. «Vou-me embora, vou ter com meu pai e 

dizer-lhe: Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não 

mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um 

dos teus trabalhadores’.» 

Parece difícil, mas é fácil 

 A imagem do pai tinha-se deformado na memória. 

Espera ser maltratado pelo seu descaminho e nunca 

mais ser integrado na família. Será um dos mais 

humildes jornaleiros da casa. Acontece sempre assim. À 

medida que uma pessoa se afasta de Deus deforma a 

Sua imagem e começa a ter medo de se aproximar.  

Mas a conduta inesperada do pai desconcerta-o. 

A festa do regresso 

 «Mas o pai disse aos servos: ‘Trazei depressa a 

melhor túnica e vesti-lha. Ponde-lhe um anel no dedo e 

sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. 

Comamos e festejemos, porque este meu filho estava 

morto e voltou à vida, estava perdido e foi 

reencontrado’.» 
 

Todas as ordens deste pai de família em relação ao 

filho mais novo que acaba de chegar têm um profundo 

significado. 

Um vestido novo 

A roupa que levara quando saiu de casa — a graça 

santificante — ficou impossível de usar, suja e feita em 

trapos. «A primeira coisa que Deus faz é restituir-nos a 

veste branca recebida no momento do Batismo. Trazei 

depressa a melhor túnica e vesti-lha.» 

Disse o ministro do Batismo, nos ritos explicativos, 

depois de nos ter administrado este sacramento: “Agora 

sois nova criatura e estais revestidos de Cristo. Esta 

veste branca seja para vós símbolo da dignidade cristã. 

Ajudados pela palavra e pelo exemplo das vossas 

famílias, conservai-a imaculada até à vida eterna.” 

Um anel no dedo 

 O anel, segundo a linguagem humana, é um sinal 

que nos diz o estado assumido pela pessoa que o traz 

— casado ou solteiro — a missão que a pessoa 

desempenha — Bispo ou mesmo rei — e a família a que 

pertence — havia os anéis com brasão familiar —. Para 

nós, o anel recorda a Aliança feita com Deus no 

Batismo. Quando o pai diz «Ponde-lhe um anel no 

dedo» quer dizer que o filho volta a ser integrado na 

família e que a aliança foi restaurada. 

Sandálias nos pés 

 O calçado está unido á dignidade da pessoa. As 

pessoas que, por mortificação e penitência se 

descalçam, querem mostrar, por este sinal, a sua 

pequenez e insignificância diante de Deus. «Ponde-        

-lhe [...] sandálias nos pés.» 

Banquete festivo 

 O banquete esteve sempre inseparavelmente unido 

aos grandes momentos de festa: aniversários natalícios, 

batizados, casamentos, ordenações sacerdotais e 

missas novas, etc. 

Exprime a alegria e a comunhão de sentimentos de 

todos os que nele tomam parte. 

Jesus quis que ficasse mais este sinal da alegria que 

se vive na Igreja por cada pessoa que se volta para 

Deus. Por isso, o pai ordenou: «Trazei o vitelo gordo e 

matai-o.» 

Somos a causa da alegria no Céu, porque, quando 

nos reconciliamos, nos deixamos reencontrar. 

Sentimos também esta mesma alegria quando uma 

pessoa da nossa comunidade deixou o seu descaminho 

e se volta para Deus? 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
 

 «A figura do pai da parábola  

revela o coração de Deus. 
Ele é o Pai misericordioso que em Jesus nos ama 

além de qualquer medida, 

espera sempre a nossa conversão  

todas as vezes que erramos.» 

  

No capítulo 15 do Evangelho de Lucas encontramos 

três parábolas da misericórdia: a da ovelha 

reencontrada (vv. 4-7), a da moeda reencontrada (vv. 8-

10), e a grande parábola do filho pródigo, ou melhor, do 

pai misericordioso (vv. 11-32). Hoje, seria bom que cada 

um de nós pegasse no Evangelho, este capítulo 15 do  
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Evangelho segundo Lucas, e lesse as três parábolas. 

Dentro do percurso quaresmal, o Evangelho apresenta- 

-nos precisamente esta última parábola do pai 

misericordioso, que tem por protagonista um pai com os 

seus dois filhos. A narração faz-nos compreender 

algumas caraterísticas deste pai: é um homem sempre 

disposto a perdoar e que espera contra qualquer 

esperança. Antes de tudo faz admirar a sua tolerância 

face à decisão do filho mais jovem de ir embora de 

casa: teria podido opor-se, sabendo que era muito 

imaturo, um jovem, ou procurar algum advogado para 

não lhe dar a herança, estando ainda vivo. Ao contrário, 

permite que ele parta, mesmo prevendo os riscos 

possíveis. Assim age Deus connosco: deixa-nos livres, 

até de errar, porque ao criar-nos concedeu-nos o grande 

dom da liberdade. Compete a nós fazer dela um bom 

uso. Este dom da liberdade que Deus nos concede 

surpreende-me sempre. 

Mas o afastamento daquele filho é só físico; o pai 

leva-o sempre no coração; espera confiante o seu 

regresso; perscruta a estrada na esperança de o ver. E 

um dia o vê comparecer ao longe (cf. v. 20). Mas isto 

significa que este pai, todos os dias, subia ao terraço 

para ver se o filho voltava! Então comove-se ao vê-lo, 

corre ao seu encontro, abraça-o e beija-o. Quanta 

ternura! E este filho tinha-se comportado muito mal. Mas 

o pai recebe-o assim. 

O pai tem para com o filho maior, que ficou sempre 

em casa, a mesma atitude, o qual agora está indignado 

e contesta porque não compreende e não partilha toda 

aquela bondade em relação ao irmão que tinha errado. 

O pai vai ao encontro também deste filho e recorda-lhe 

que eles estiveram sempre juntos, têm tudo em comum 

(v. 31), mas é preciso receber com alegria o irmão que 

finalmente voltou para casa. E isto faz-me pensar numa 

coisa: quando alguém se sente pecador, se sente 

deveras insignificante, ou como ouvi alguém dizer — 

tantos: «Padre, eu sou uma imundície!», então chegou o 

momento de ir ter com o Pai. Ao contrário, quando 

alguém se sente justo — «Eu fiz sempre tudo bem...» — 

o Pai vem de igual modo procurar-nos, porque aquela 

atitude de se sentir justo não é boa: é a soberba! Vem 

do diabo. O Pai espera aqueles que se reconhecem 

pecadores e vai procurar os que se sentem justos. É 

assim o nosso Pai! 

Pode-se divisar nesta parábola também um terceiro 

filho. Um terceiro filho? E onde? Está escondido! É 

aquele que «não considera privilégio ser igual a Deus... 

aniquilou-se a si mesmo, tomando a condição de servo» 

(Fl 2, 6-7). Este Filho-Servo é Jesus! É a extensão dos 

braços e do coração do Pai: Ele acolheu o pródigo e 

lavou os seus pés sujos; Ele preparou o banquete para 

a festa do perdão. Ele, Jesus, ensina-nos a ser 

«misericordiosos como o Pai». 

A figura do pai da parábola revela o coração de 

Deus. Ele é o Pai misericordioso que em Jesus nos ama 

além de qualquer medida, espera sempre a nossa 

conversão todas as vezes que erramos; aguarda a 

nossa volta quando nos afastamos d’Ele pensando que 

O podemos dispensar; está sempre pronto a abrir-nos 

os seus braços independentemente do que tiver 

acontecido. Como o pai do Evangelho, também Deus 

continua a considerar-nos seus filhos quando nos 

perdemos, e vem ao nosso encontro com ternura 

quando voltamos para Ele. E fala-nos com tanta 

bondade quando nós pensamos que somos justos. Os 

erros que cometemos, mesmo se forem grandes, não 

afetam a fidelidade do seu amor. Que no sacramento da 

Reconciliação possamos voltar a partir sempre de novo: 

Ele acolhe-nos, restitui-nos a dignidade de seus filhos e 

diz-nos: «Vai em frente! Fica em paz! Levanta-te, vai em 

frente!». 

Neste espaço de Quaresma que ainda nos separa 

da Páscoa, somos chamados a intensificar o caminho 

interior de conversão. Deixemo-nos alcançar pelo olhar 

cheio de amor do nosso Pai, e voltemos para Ele com 

todo o coração, rejeitando qualquer compromisso com o 

pecado. A Virgem Maria nos acompanhe até ao abraço 

regenerador com a Misericórdia Divina. 
    

Papa Francisco, Angelus,  

Praça de São Pedro, março de 2016 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

Anel e sandália 
 

O pai da parábola ordena: «Ponde-lhe um anel no 

dedo e sandálias nos pés». Este gesto não pretende 

fazer uma obra de caridade àquele pobre rapaz que se 

encontrava na miséria.  

As sandálias eram símbolo do poder e de uma 

pessoa. O anel, das suas riquezas. O pai, com estes 

dois gestos, está a fazer herdeiro de todos os seus bens 

o filho que acaba de regressar. Ao mesmo tempo 

devolve-lhe o poder que tinha perdido ao sair da casa 

paterna. Com razão se incomodou o irmão mais 

velho…! 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (118) 
 
 

Transforma a tua vida 
~ 

 

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

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, Persistir, 
AGRADECER, Avançar e Descomplicar. 

 
 

Nono verbo: “AGRADECER”. 
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Plano de ação:  .          –  Continuação da edição 739 – 

 
|  As três bênçãos diárias  | 

 
Encontra um caderninho onde possas começar a 

tomar nota de todas as coisas boas que te aconteceram. 

Torna este hábito uma rotina, inclui-o nas tuas listas de 

coisas para fazer. Ao fim de algum tempo, escrever o 

que de bom te acontece será tão natural como tomar 

banho de manhã, lavar os dentes, tomar o pequeno-         

-almoço ou sorrir quando estás feliz. Se estiveres atenta 

e olhares para a vida com o coração, verás como a vida 

irá fluir e encontrarás cada vez mais coisas boas para 

registar 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Veio Jesus à nossa terra  

para compartilhar a solidão  

de quem vagueia sem esperança. 
 

Veio Jesus a ensinar-nos  

que Deus é um Pai bom,  

que procura quem se afastou  

para oferecer-lhes  

uma nova oportunidade. 
 

Jesus fez-Se pobre com os pobres  

e simples com os humildes. 
 

Tomou-nos pela mão com afeto  

para ensinar o mistério do perdão. 
 

Desde aquele dia,  

somos reflexos da sua misericórdia. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

 

   1  . 
 

Assim como dá o pão,  

pode dar o pau. 
 

   2  . 
 

Azado é o pão, 

 para quem o há de comer. 
 

   3  . 
 

Beleza e formosura, 
 nem dão pão nem fartura. 

 

   4  . 
 

Broa quente...  

muita na mão e pouca no ventre. 
 

   5  . 
 

Cada «bucha», 
 sua pinga. 

 

   6  . 
 

Casa onde não há pão... 
 todos ralham e ninguém tem razão 

 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana está de Parabéns pelo seu aniversário 

natalício, apenas um Leitor da paróquia de Carvalhosa:  
 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA 

 

– JORGE MOREIRA, hoje, Domingo, dia 27 de março. 
 

O Jornal do Leitor deseja-lhe muitas felicidades.  

Parabéns, Jorge!  
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 
  

Gato esperto 
 

Um alentejano queria livrar-se de um gato. Levou-o 

até uma esquina distante e voltou para casa.  

Quando chegou a casa, o gato já lá estava. 

Levou-o novamente, agora para mais longe. 

No regresso, encontrou o gato novamente em casa. 

Fez isto mais umas três vezes, e o gato voltava 

sempre para casa. 

Furioso, pensou: “Vou tramar este gato”. 

Pôs-lhe uma venda nos olhos, amarrou-o, meteu-o 

num saco opaco e colocou-o na mala do carro. 

Subiu à serra mais distante, entrou e saiu de 

diversas estradas e estradinhas. Deu mil voltas e 

acabou por soltar o gato no meio do mato. 

Passadas umas horas, o alentejano liga para casa 

pelo telemóvel… 

– Tá? Maria, o gato já chegou? 

– Sim! Já chegou! 

– Ainda bem, Maria. Passa-lhe o telemóvel para eu 

falar com ele. É que eu dei tantas voltas à serra que já 

não sei o caminho para casa nem o lugar onde me 

encontro… 
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Emoções 
 

No consultório médico: 

– Oi, sr. Doutor. Agora, já não compreendo.  

– Não compreende o quê? 

– Então… disse-me para evitar emoções fortes, e 

agora pede-me 100 euros pela consulta? 

 

Dieta 

 

Em casa, ao assistir à pesagem da mulher que é 

“obesa”, diz-lhe o marido: 

– A dieta, Lucinda, parece que está a funcionar! Só 

engordaste três quilos este mês! 

– Quê?!  
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES E MEC  

27-03-2022 

IV Domingo da Quaresma 

 
 

  C A R V A L H O S A  . 

 

LEITORES 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Fernanda Costa Rosa Matos 

1.ª Leitura Filipa Moreira Martinho Matos 

2.ª Leitura Joaquim Mendes Maria Guiomar 

Oraç. Univ. Fernanda Costa Rosa Matos 
 

 

 
 

  C A R V A L H O S A  . 

 

M. E. C.s 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1 Alzira Nunes Filipe Freitas 

Local - 2 Toni Moreira Martinho Matos 

Local - 3 José Meireles Maria Guiomar 

Local - 4 José M.ª Matos Rosa Matos 

Local  - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 
 

  E I R I Z   .   
 

LEITORES 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Marta Pinheiro Lúcia Gomes 

2.ª Leitura Marlene Leal Rosa Armanda 

Oraç. Univ. Rafaela Lúcia Gomes 
 

 

 
 

  E I R I Z   .   
 

 

M. E. C.s 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º MEC Conceição Antero 

2.º MEC Maria José Assunção 

3.º MEC Rosa Armanda Paula 
 

 

NOTAS: Em dias de festa ou grandes celebrações, os ministros 
extraordinários da comunhão não escalados, presentes na celebração, 
devem estar atentos e disponíveis para distribuir a Sagrada 
Comunhão. O 1º MEC recolhe o Santíssimo do sacrário, o 2º MEC 
repõe o Santíssimo no sacrário, o 3º MEC arruma a mesa do altar e 
purifica. Nas Eucaristias com a presença do sr. Diácono o 3º MEC fica 
dispensado de distribuir a Sagrada Comunhão e de purificar. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

A Fechar 
 
 

Perdoa e ama os outros,  
ainda que sejam pecadores:  

Deus faz o mesmo.  
 

(Aguiluchos) 
 

 

 

Jornal concluído em 8 de março. 
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