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Domingo de Ramos  

na Paixão do Senhor 
 

Hoje, Domingo de Ramos ou da Paixão, também é o 

Dia Mundial da Juventude. A Liturgia introduz-nos no 

mistério pascal de Jesus Cristo.  

Domingo de Ramos: com a procissão, antes da 

Missa, recordamos a entrada de Jesus na cidade santa 

de Jerusalém, como um rei messiânico, manso e 

humilde. Com “toda a multidão dos discípulos 

aclamamos Jesus, como o Rei que vem em nome do 

Senhor.” (Luc 19,28-40). 

Domingo da Paixão: com toda a Igreja 

contemplamos Jesus, o servo sofredor, que pelas ruas 

de Jerusalém sobe ao Calvário, para voluntariamente 

morrer por todos nós.  

Dia Mundial da Juventude: com os jovens, 

“sentinelas da manhã”, futuro da Igreja, acompanhemos 

Jesus, que “desejou ardentemente celebrar a Páscoa, 

antes de padecer”.  

Semana Santa, tempo de reavivar a fé e a 

esperança: depois das trevas da Paixão, brilhará a luz 

gloriosa da Ressurreição. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Mt 21, 9 
 

 Hossana ao Filho de David.  

Bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. 

Hossana nas alturas. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

Para quem interiorizou uma imagem pietística de 

Jesus, é difícil entender a razão pela qual Ele foi morto. 

Como é possível tornar-se inimigo daquele que cura os 

doentes, abraça e acaricia as crianças, ama os pobres, 

defende os fracos? Nesta ótica, a sua morte é um facto 

inexplicável, a atribuir a uma misteriosa vontade do Pai 

que, para perdoar o pecado do homem, precisava de 

ver correr o sangue de um justo. É verdadeiramente 

difícil aceitar esta interpretação! 

Para mais, lembramos, com grande dor, a absurda 

atribuição desta morte ao povo hebreu e os “golpes 

dados com a cruz” aos Hebreus durante as procissões 

da Sexta-Feira Santa.  

Então por que morreu Jesus?  Em que sentido 

imolou a sua vida por nós? De qual escravidão nos  
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libertou, entregando-se a quem o pregou na cruz? 

A razão da hostilidade que se desencadeou contra 

Ele está no facto de que Ele apareceu como a luz do 

mundo (Jo 9, 5). «A luz brilhou nas trevas, mas as 

trevas não a receberam» (Jo 1, 5). «O Verbo era a luz 

verdadeira que, ao vir ao mundo, a todo o homem 

ilumina» (Jo 1, 9), «os homens preferiram as trevas à 

Luz, porque as suas obras eram más» (Jo 3, 19). 

Alguns raios desta luz que rasgou as trevas do 

mundo foram particularmente intensos. São raios que 

penetraram no coração das pessoas simples enchendo-           

-as de alegria e de esperança, mas encadearam, 

incomodaram, tornaram-se insuportáveis para os olhos 

turvos de outros (e esta dramática história pode repetir-  

-se nos dias de hoje). De modo particular, porque: 

–  Jesus propôs um novo rosto de Deus. 

Jesus propôs um novo rosto de Deus. Já não um 

Deus justiceiro, mas um Deus que salva cada pessoa. 

– Jesus propôs um novo rosto da pessoa.                   

Jesus propôs um novo rosto da pessoa. Inverteu os 

valores deste mundo: grande para Ele, não é quem 

vence e domina, mas quem serve os irmãos. 

–  Jesus propôs uma nova religião. 

 Jesus propôs uma nova religião. Já não a religião 

dos ritos, mas a que é «em espírito e verdade». 

– Jesus propôs uma nova sociedade. 

Jesus propôs uma nova sociedade em que o 

«primeiro» é o pobre, o débil, o marginalizado. 

Jesus não procurou a morte na cruz, mas para a 

evitar teria tido de renegar a todas estas suas 

propostas, teria tido que “entrar na linha”, estar calado, 

adequar-se à mentalidade corrente, resignar-se ao 

triunfo do mal, abandonar para sempre o homem nas 

mãos do «príncipe deste mundo». Deveria ter voltado a 

Nazaré para construir mesas e arados na carpintaria de 

seu pai José. Tê-lo-iam deixado tranquilo. Não só não 

teria sido posto na cruz, mas teria sido cheio de honras. 

Teria feito carreira na instituição religiosa oficial... 

obtendo aqueles «reinos deste mundo» que Satanás lhe 

tinha prometido desde o início. Mas este teria sido o 

fracasso da sua missão. 

Durante esta semana não somos convidados a 

entristecermo-nos e a chorar a morte de Jesus, mas a 

alegrarmo-nos pela libertação que Ele realizou doando a 

sua vida. 

Experimentemos também interrogarmo-nos: 

entramos verdadeiramente na nova realidade surgida do 

seu sacrifício? Perguntemo-nos se acolhemos o seu 

Reino, assimilando o novo rosto de Deus, a nova 

religião, o novo rosto da pessoa e a nova sociedade por 

Ele propostos. 

–  Como cada apóstolo fez durante a Última Ceia, 

durante esta semana também eu me perguntarei: «Serei 

talvez eu, Senhor, aquele que se opõe ao teu Reino?» 

 

 
 

 

 

Primeira Leitura 
Is 50, 4-7 

 

  

MONIÇÃO: 

 

O Profeta Isaías (50,4-7) introduz-nos no mistério do servo 

de Deus, que sofre por todos nós. Desde sempre, a Igreja 

aplicou esta profecia a Jesus, “obediente até à morte e morte 

de Cruz!” Jesus identifica-se com a vontade de seu eterno Pai: 

“Apresentei as costas àqueles que me batiam. Não desviei o 

rosto daqueles que me insultavam e cuspiam.”  

No Evangelho de São Lucas vemos como este hino 

profético teve pleno cumprimento na Paixão de Jesus. 

  

 

LEITURA: 
 

 
 
 

 

Leitura do Livro de Isaías 
 

4O Senhor deu-me a graça de falar como um 

discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra 

de alento aos que andam abatidos. Todas as 

manhãs Ele desperta os meus ouvidos, para eu 

escutar, como escutam os discípulos. 5O 

Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não 

resisti nem recuei um passo. 6Apresentei as 

costas àqueles que me batiam e a face aos que 

me arrancavam a barba; não desviei o meu 

rosto dos que me insultavam e cuspiam. 7Mas 

o Senhor Deus veio em meu auxílio, e por isso 

não fiquei envergonhado; tornei o meu rosto 

duro como pedra, e sei que não ficarei 

desiludido. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 
 

 

Esta leitura não é difícil de proclamar. Evita a leitura do 

choradinho, de piedade, porque estamos perante um cântico, 

carregado de coragem, carregado de vitória. E esta vitória tem 

de se perceber e sentir, no modo como vais ler. 

Trata-se de um poema e, portanto, deve ser lido como tal. 

(Não é para qualquer leitor). Requere muito, muito treino.  

Recomenda-se fazer cesuras (pausas de / ‘1’ ou // ‘2 

segundos’), nas palavras: -discípulo,/ -abatidos.//  -ouvidos/  -

discípulos.// - ouvidos/  -passo.//  -batiam/  -barba;//  -cuspiam.//  

-auxílio,/ -envergonhado;// -pedra,/  -desiludido. (ponto final). 

Respeita a pontuação do texto e faz as cesuras nos pontos 

recomendados. E exercita bem esta leitura.  
 



Depois, lembra-se a necessidade de os Leitores que vão 

ajudar a proclamar o Evangelho da Paixão, quer hoje, Domingo 

de Ramos, quer na Sexta-Feira Santa, no dia 15, estarem 

devidamente preparados. A parte do (J) Jesus, é lido pelo 

Sacerdote ou Diácono; (N) Narrador, por um leitor; e o (R) 

Resposta, por outro leitor. 

É necessário que a proclamação da Paixão do Senhor seja 

uma séria motivação para a vivência da Semana Santa. 

Improvisar nem sempre dá bons resultados.  

Só conseguirás um bom trabalho, se fizeres uma boa 

preparação das leituras.   
 
 

 

 

 
 
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
O texto é tirado do II Isaías e corresponde aos 

primeiros 4 vv. do terceiro poema do Servo de Yahwéh 

(Is 50, 4-9). Quem está a falar parece ser o próprio 

servo, embora não seja aqui nomeado, mas é o que se 

deduz do contexto imediato deste canto (v. 10). De 

qualquer modo, considera-se como a figura profética de 

Jesus Cristo.  

O texto consta de três estrofes iniciadas com a 

mesma fórmula (que a tradução não respeitou): «O 

Senhor Deus»; na primeira sublinha-se a docilidade de 

discípulo; na segunda, o sofrimento que esta docilidade 

acarreta; na terceira, a fortaleza no meio das dores. 

v. 4 – Apresenta-se «a falar como  

um discípulo». 

Apresenta-se «a falar como um discípulo», embora 

não se trate de um discípulo qualquer; é um discípulo do 

Senhor (cf. Is 54, 13), instruído pelo próprio Deus, tal 

como dirá Jesus: «a minha doutrina não é minha, mas 

daquele que me enviou» (Jo 7, 16; cf. 14, 24). 

v. 5 – «Não resisti nem recuei». 

«Não resisti nem recuei». Mesmo os maiores 

profetas e os maiores santos tiveram a consciência clara 

de opor alguma resistência, embora sem qualquer 

rebeldia, à ação de Deus, como Moisés e Jeremias 

(cf. Ex 3, 11; 4, 10; Jer 1, 6). Jesus, porém, identifica-se 

plenamente com a vontade do Pai (cf. Jo 4, 34; Lc 22, 

42). 

v. 6 – «Apresentei as costas àqueles que  

me batiam... 

«Apresentei as costas àqueles que me batiam... não 

desviei o rosto daqueles que me insultavam e 

cuspiam». Os evangelistas hão de deixar ver como o 

pleno cumprimento deste hino profético se deu no relato 

da Paixão do Senhor, particularmente Mt 26, 67; 27, 26-

30; Mc 15, 19; Lc 22, 63-64…  
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
 

 
 

 

 

 

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

 
 

 

MONIÇÃO: 

 

Este salmo é um pequeno resumo da paixão de Jesus. 

“Trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Cercou-me um 

bando de malfeitores”. O refrão “meu Deus, porque me 

abandonaste?”, segundo versículo, traduz a tristeza e a 

angústia mortal do nosso Salvador. Não é uma interrogação de 

desespero, mas a oração do Filho, que por nosso amor se 

oferece a seu eterno Pai: “Pai, nas vossas mãos entrego o meu 

espírito.” (Luc 23,46) 

 

 

REFRÃO: 

 

MEU DEUS, MEU DEUS, 

PORQUE ME ABANDONASTES? 

 

SALMO: 

 

Todos os que me veem escarnecem de mim, 

estendem os lábios e meneiam a cabeça: 

«Confiou no Senhor, Ele que o livre, 

Ele que o salve, se é seu amigo». 
  

Matilhas de cães me rodearam, 

cercou-me um bando de malfeitores. 

Trespassaram as minhas mãos e os meus pés, 

posso contar todos os meus ossos. 
  

Repartiram entre si as minhas vestes 

e deitaram sortes sobre a minha túnica. 

Mas Vós, Senhor, não Vos afasteis de mim, 

sois a minha força, apressai-Vos a socorrer-me. 
  

Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, 

hei de louvar-Vos no meio da assembleia. 

Vós, que temeis o Senhor, louvai-O, 

glorificai-O, vós todos os filhos de Jacob, 

reverenciai-O, vós todos os filhos de Israel. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Fl 2, 6-11 

 

 

MONIÇÃO: 

 

Esta página de São Paulo aos Filipenses é conhecida 

como um dos hinos cristológicos mais antigos. É um admirável 

hino à humilhação e exaltação de Jesus. Os primeiros cristãos, 

contemplando o amor infinito de Jesus Cristo, podiam cantar: 

«Cristo Jesus, que era de condição divina assumiu a condição  
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de servo e aniquilou-se até à morte e morte de Cruz! Por isso 

Deus O exaltou!» Este aniquilamento não foi uma derrota 

humilhante. Deus Exaltou-O com a gloriosa Ressurreição. A 

esta sublime exaltação corresponde a glória do seu nome.     

Jesus é o Senhor! Que toda a língua proclame a divindade 

de Jesus! 
 

 

LEITURA: 

 
 

 

 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 

aos Filipenses 
 

6Cristo Jesus, que era de condição divina, 

não Se valeu da sua igualdade com Deus, 7mas 

aniquilou-Se a Si próprio. Assumindo a 

condição de servo, tornou-Se semelhante aos 

homens. Aparecendo como homem, 
8humilhou-Se ainda mais, obedecendo até à 

morte e morte de cruz. 9Por isso Deus O 

exaltou e Lhe deu um nome que está acima de 

todos os nomes, 10para que ao nome de Jesus 

todos se ajoelhem no céu, na terra e nos 

abismos, 11e toda a língua proclame que Jesus 

Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 
 

 

A Leitura, sendo fácil de ler, pode tornar-se difícil de 

proclamar, pelo seu estilo. Na verdade, trata-se de um poema 

que requere recursos oratórios expressivos que, – tal como na 

1.ª Leitura – deves exercitar muito bem. 

Faz cesuras em: divina-/, Deus-/, próprio-//.  servo-/, 

homens-//. mais-/, cruz-//. exaltou-/, nomes-/, ajoelhem-/, 

abismos-/, Senhor-/, Pai- “ponto final”. (código: 1 = 1 segundo; 

// = 2 segundos). Repara que as cesuras nem sempre 

coincidem com a pontuação escrita.  

Exercita também estas palavras que, sendo fáceis de ler, 

nem sempre são nitidamente audíveis pela assembleia: 

aniquilou-Se / humilhou-se / obedecendo / exaltou / ajoelhem / 

abismos / ou outras. 
 

Depois, lembra-se a necessidade de os Leitores que vão 

ajudar a proclamar o Evangelho da Paixão, quer hoje, Domingo 

de Ramos, quer na Sexta-Feira Santa, no dia 15, estarem 

devidamente preparados. A parte do (J) Jesus, é lido pelo 

Sacerdote ou Diácono; (N) Narrador, por um leitor; e o (R) 

Resposta, por outro leitor. 

É necessário que a proclamação da Paixão do Senhor seja 

uma séria motivação para a vivência da Semana Santa. 

Improvisar nem sempre dá bons resultados.  

Só conseguirás um bom trabalho, se fizeres uma boa 

preparação das leituras.  
 
 

 

 

 

 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 
A Leitura constitui um admirável hino à humilhação e 

exaltação de Cristo, que muitos exegetas pensam ser 

anterior ao de este escrito paulino e a mais antiga 

confissão de fé explícita na divindade de Cristo que 

consta dos escritos do Novo Testamento.  

v. 6 – «De condição divina». 

«De condição divina». Literalmente: «existindo em 

forma de Deus». Ora esta forma (morfê) de Deus, ainda 

que não significasse diretamente a natureza divina, pelo 

menos indicaria a glória e a majestade, atributos 

especificamente divinos na linguagem bíblica. De 

qualquer modo, como bem observa Heinrich Schlier, a 

expressão em forma de Deus não quer dizer que Deus 

tenha uma forma como a têm os homens, mas significa 

que Jesus «tinha um ser como Deus, um ser divino». 

«Não se valeu da sua igualdade com Deus». 

«Não se valeu da sua igualdade com Deus». O texto 

original foi simplificado no texto litúrgico, pois há 

diversas possibilidades de tradução desta rica 

expressão: a) «Não considerou como um roubo o ser 

igual a Deus»; b) «Não considerou como algo a roubar 

(=algo cobiçado) o ser igual a Deus». No primeiro caso, 

considera-se o termo grego harpagmós em sentido 

ativo (roubo); no segundo, em sentido passivo (coisa 

cobiçada). A Vulgata, seguida pela Nova Vulgata, 

traduz: «não considerou uma usurpação (rapinam) o ser 

igual a Deus» (sentido ativo). Segundo a interpretação 

dos Padres Gregos, a que se ateve a nossa tradução 

litúrgica, considera o termo grego com sentido passivo e 

teríamos: «não considerou como algo cobiçado 

(harpagmón). Há quem pense que São Paulo quer fazer 

ressaltar o contraste entre a atitude soberba dos 

primeiros pais que, sendo homens, quiseram vir a 

ser iguais a Deus (cf. Gn 3, 5.22) e a atitude humilde de 

Jesus que, sendo Deus, se quis fazer «semelhante aos 

homens» (v. 7).  

v. 7 – «Mas aniquilou-se a si próprio». 

«Mas aniquilou-se a si próprio», à letra, esvaziou-      

-se: Jesus Cristo, ao fazer-se homem, não se despojou 

da natureza divina, mas sim da glória ou manifestação 

sensível da majestade que Lhe competia em virtude da 

chamada união hipostática (na pessoa do Filho eterno 

de Deus, a natureza humana e a natureza divina unidas 

numa união misteriosa).  

«Assumindo a condição de servo». 

«Assumindo a condição de servo», o que não signi- 
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fica a condição social de escravo, mas a 

«forma» (morfê) de se conduzir própria de um ser pobre 

e dependente, cumprindo a figura do «servo de 

Yahwéh», o a que se refere a primeira leitura de hoje; 

«tornou-se semelhante aos homens, aparecendo como 

homem», não apenas, como queria a heresia doceta, 

nas aparências (skhêmati), mas no sentido em que o 

homem é «semelhante» (en homoiômati) dos outros 

homens, em tudo igual exceto no pecado (cf. Hebr 4, 

15).  

v. 8 – «Humilhou-se ainda mais, obedecendo 

até à morte e morte de cruz». 

«Humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e 

morte de cruz». Note-se como é posta em relevo esta 

obediência e aniquilamento – a kénosis – de Cristo, num 

sublime crescendo de humilhação em humilhação: 

feito homem, assume a condição de escravo, Ele 

obedece, e com uma obediência que vai até à morte, e 

não uma morte qualquer, mas a dum malfeitor, a 

morte de cruz – homem, escravo, malfeitor! 

v. 9-10 – O tremendo escândalo da Cruz 

não foi uma derrota. 

Mas este aniquilamento – o tremendo escândalo da 

Cruz – não foi uma derrota, o desfecho duma história 

trágica com que tudo acabou. Estamos perante o 

sublime paradoxo da sua «exaltação»: foi «por 

isso» mesmo que «Deus» (não Ele próprio, mas o 

Pai, ho Theós com artigo) «O exaltou» de modo 

singularíssimo (à letra, acima de tudo o que existe, 

tendo na devida conta a preposição hypér na 

composição do verbo grego), o que se deu na 

glorificação da humanidade de Jesus com a sua 

Ressurreição e Ascensão. A esta exaltação 

corresponde o «nome» que Lhe é dado por Deus, o 

mesmo nome com que passa a ser invocado pela 

multidão de todos os crentes de todos os tempos; já não 

se trata simplesmente do nome usado na sua vida 

terrena e que consta da sentença que o condenou à 

morte de cruz, mas trata-se do mesmo nome com que o 

próprio Deus é designado nos LXX para traduzir o nome 

divino «Yahwéh» – «Senhor». 

v. 11 – «Toda a língua proclame que  
Jesus Cristo é Senhor». 

A todos pertence proclamar e reconhecer a 

divindade de Jesus – «toda a língua proclame que 

Jesus Cristo é Senhor» (mais expressivo sem artigo, 

como no original grego) e o seu domínio sobre toda a 

criação – «no céu, na terra e nos abismos, para glória 

de Deus Pai» (A tradução da velha Vulgata neste ponto 

era pouco expressiva e deficiente, ao traduzir: 

«proclame que o Senhor Jesus Cristo está na glória de 

Deus Pai»). 

Independentemente da discussão acerca do 

aniquilamento de que aqui se fala, se ele visa ou não 

diretamente o mistério da Incarnação, fica bem claro 

que Jesus não é um simples servo do Senhor que vem 

a ser exaltado por Deus, pois Ele é Deus que se abaixa 

e depois vem a ser exaltado. Também fica patente que 

a fé na divindade de Jesus não é o fruto duma 

elaboração teológica tardia, pois a epístola é, quando 

muito, do ano 62, se não é mesmo de cerca de 56 

(como hoje pensa a generalidade dos estudiosos), e, 

como dissemos, estes versículos fariam parte dum hino 

litúrgico a Cristo, anterior à epístola. 
 

 

 
 

 

 

 

Aclamação ao Evangelho 
 x  x  x  x 

 

 

MONIÇÃO: 

 

Vamos escutar a paixão de Jesus, segundo São Lucas. É o 

único que refere o suor de sangue na agonia. A presença 

angélica para O consolar. Refere também a oração do bom 

ladrão, a quem o Senhor perdoa e oferece o paraíso.  

Com São Lucas aclamemos Jesus Cristo, cantando: louvor 

a Vós, Rei da eterna glória! 

 

  

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: 

 
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 
Forma longa:  Lc 22, 14 – 23, 56            

Forma breve:  Lc 23, 1-49 
 
 

 

EVANGELHO: 

 

 
 
 

 

N        Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

N        Quando chegou a hora, 

          Jesus sentou-Se à mesa com os seus Apóstolos 

          e disse-lhes: 

J        «Tenho desejado ardentemente comer convosco 

esta Páscoa, 

          antes de padecer; 

          pois digo-vos que não tornarei a comê-la, 

          até que se realize plenamente no reino de Deus». 

N        Então, tomando um cálice, deu graças e disse: 

J        «Tomai e reparti entre vós, 

          pois digo-vos que não tornarei a beber do fruto da 

videira, 

          até que venha o reino de Deus». 
 

N        Depois tomou o pão e, dando graças, 

          partiu-o e deu-lho, dizendo: 

J        «Isto é o meu corpo entregue por vós. 

          Fazei isto em memória de Mim». 

N        No fim da ceia, fez o mesmo com o cálice, 

dizendo: 

J        «Este cálice é a nova aliança no meu Sangue, 

          derramado por vós. 

          Entretanto, está comigo à mesa 

          a mão daquele que Me vai entregar. 

          O Filho do homem vai partir, como está 

determinado. 

          Mas ai daquele por quem Ele vai ser entregue!» 
 

N        Começaram então a perguntar uns aos outros 

          qual deles iria fazer semelhante coisa. 

          Levantou-se também entre eles uma questão: 

          qual deles se devia considerar o maior? 

          Disse-lhes Jesus: 

J        «Os reis da nações exercem domínio sobre elas 

          e os que têm sobre elas autoridade são 

chamados malfeitores. 

          Vós não deveis proceder desse modo. 

          O maior entre vós seja como o menor 

          e aquele que manda seja como quem serve. 

          Pois quem é o maior: o que está à mesa ou o que 

serve? 

          Não é o que está à mesa? 

          Ora Eu estou no meio de vós como aquele que 

serve. 

          Vós estivestes sempre comigo nas minhas 

provações. 

          E Eu preparo para vós um reino, 

          como meu Pai o preparou para Mim: 

          comereis e bebereis à minha mesa, no meu reino, 

          e sentar-vos-eis em tronos, 

          a julgar as doze tribos de Israel. 

          Simão, Simão, Satanás vos reclamou 

          para vos agitar na joeira como trigo. 

          Mas Eu roguei por ti, para que a tua fé não 

desfaleça. 

          E tu, uma vez convertido, fortalece os teus 

irmãos». 

N        Pedro respondeu-Lhe: 

R        «Senhor, eu estou pronto a ir contigo, 

          até para a prisão e para a morte». 

N        Disse-lhe Jesus: 

J        «Eu te digo, Pedro: não cantará hoje o galo, 

          sem que tu, por três vezes, negues conhecer-        

-Me». 

N        Depois acrescentou: 

J        «Quando vos enviei sem bolsa nem alforge nem 

sandálias, 

          faltou-vos alguma coisa?». 

N        Eles responderam que não lhes faltara nada. 

          Disse-lhes Jesus: 

J        «Mas agora, quem tiver uma bolsa pegue nela, 

          bem como no alforge; 

          e quem não tiver espada venda a capa e compre 

uma. 

          Porque Eu vos digo 

          que se deve cumprir em Mim o que está escrito: 

          ‘Foi contado entre os malfeitores’. 

          Na verdade, o que Me diz respeito está a chegar 

ao fim». 

N        Eles disseram: 

R        «Senhor, estão aqui duas espadas». 

N        Mas Jesus respondeu: 

J        «Basta». 
 

N        Então saiu 

          e foi, como de costume, para o Monte das 

Oliveiras 

          e os discípulos acompanharam-n’O. 

          Quando chegou ao local, disse-lhes: 

J        «Orai, para não entrardes em tentação». 

N        Depois afastou-Se deles cerca de um tiro de 

pedra 

          e, pondo-Se de joelhos, começou a orar, dizendo: 

J        «Pai, se quiseres, afasta de Mim este cálice. 



          Todavia, não se faça a minha vontade, mas a 

tua». 

N        Então apareceu-Lhe um Anjo, vindo do Céu, para 

O confortar. 

          Entrando em angústia, orava mais instantemente 

          e o suor tornou-se-Lhe como grossas gotas de 

sangue, 

          que caíam na terra. 
 

          Depois de ter orado, 

          levantou-Se e foi ter com os discípulos, 

          que encontrou a dormir, por causa da tristeza. 

          Disse-lhes Jesus: 

J        «Porque estais a dormir? 

          Levantai-vos e orai, para não entrardes em 

tentação». 

N        Ainda Ele estava a falar, 

          quando apareceu uma multidão de gente. 

          O chamado Judas, um dos Doze, vinha à sua 

frente 

          e aproximou-se de Jesus, para O beijar. 

          Disse-lhe Jesus: 

J        «Judas, é com um beijo que entregas o Filho do 

homem?» 

N        Ao verem o que ia suceder, 

          os que estavam com Jesus perguntaram-Lhe: 

R        «Senhor, vamos feri-los à espada?» 

N        E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, 

          cortando-lhe a orelha direita. 

          Mas Jesus interveio, dizendo: 

J        «Basta! Deixai-os». 

N        E, tocando na orelha do homem, curou-o. 
 

          Disse então Jesus aos que tinham vindo ao seu 

encontro, 

          príncipes dos sacerdotes, oficiais do templo e 

anciãos: 

J        «Vós saístes com espadas e varapaus, 

          como se viésseis ao encontro dum salteador. 

          Eu estava todos os dias convosco no templo 

          e não Me deitastes as mãos. 

          Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. 

N        Apoderaram-se então de Jesus, 

          levaram-n’O e introduziram-n’O em casa do sumo 

sacerdote. 
 

          Pedro seguia-os de longe. 

          Acenderam uma fogueira no meio do pátio, 

          sentaram-se em volta dela 

          e Pedro foi sentar-se no meio deles. 

          Ao vê-lo sentado ao lume, 

          uma criada, fitando os olhos nele, disse: 

R        «Este homem também andava com Jesus». 

N        Mas Pedro negou: 

R        «Não O conheço, mulher». 

N        Pouco depois, disse outro, ao vê-lo: 

R        «Tu também és um deles». 

N        Mas Pedro disse: 

R        «Homem, não sou». 

N        Passada mais ou menos uma hora, 

          afirmava outro com insistência: 

R        «Esse homem, com certeza, também andava 

com Jesus, 

          pois até é galileu». 

N        Pedro respondeu: 

R        «Homem, não sei o que dizes». 

N        Nesse instante – ainda ele falava – um galo 

cantou. 

          O Senhor voltou-Se e fitou os olhos em Pedro. 

          Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, 

          quando lhe disse: 

          ‘Antes do galo cantar, Me negarás três vezes’. 

          E, saindo para fora, chorou amargamente. 
 

          Entretanto, os homens que guardavam Jesus 

          troçavam d’Ele e maltratavam-n’O. 

          Cobrindo-Lhe o rosto, perguntavam-Lhe: 

R        «Adivinha, profeta: Quem te bateu?» 

N        E dirigiam-Lhe muitos outros insultos. 

          Ao romper do dia, 

          reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, 

          os príncipes dos sacerdotes e os escribas. 

          Levaram-n’O ao seu tribunal e disseram-Lhe: 

R        «Diz-nos se Tu és o Messias». 

N        Jesus respondeu-lhes: 

J        «Se Eu vos disser, não acreditareis 

          e, se fizer alguma pergunta, não respondereis. 

          Mas o Filho do homem sentar-Se-á doravante 

          à direita do poder de Deus». 
 

N        Disseram todos: 

R        «Tu és então o Filho de Deus?» 

N        Jesus respondeu-lhes: 

J        «Vós mesmos dizeis que Eu sou». 

N        Então exclamaram: 

R        «Que necessidade temos ainda de testemunhas? 

          Nós próprios o ouvimos da sua boca». 

N        Levantaram-se todos e levaram Jesus a Pilatos. 

           Começaram a acusá-l’O, dizendo: 

R        «Encontrámos este homem a sublevar o nosso 

povo, 

          a impedir que se pagasse o tributo a César 

          e dizendo ser o Messias-Rei». 

N        Pilatos perguntou-Lhe: 

R        «Tu és o Rei dos judeus?» 

N        Jesus respondeu-lhe: 

J        «Tu o dizes». 

N        Pilatos disse aos príncipes dos sacerdotes e à 

multidão: 

R        «Não encontro nada de culpável neste homem». 

N        Mas eles insistiam: 

R        «Amotina o povo, ensinando por toda a Judeia, 

          desde a Galileia, onde começou, até aqui». 
 

N        Ao ouvir isto, Pilatos perguntou se o homem era 

galileu; 

          e, ao saber que era da jurisdição de Herodes, 

          enviou-O a Herodes, 

          que também estava nesses dias em Jerusalém. 

          Ao ver Jesus, Herodes ficou muito satisfeito. 

          Havia bastante tempo que O queria ver, 

          pelo que ouvia dizer d’Ele, 

          e esperava que fizesse algum milagre na sua 

presença. 

          Fez-Lhe muitas perguntas, mas Ele nada 

respondeu. 



          Os príncipes dos sacerdotes e os escribas que lá 

estavam 

          acusavam-n’O com insistência. 

          Herodes, com os seus oficiais, tratou-O com 

desprezo 

          e, por troça, mandou-O cobrir com um manto 

magnífico 

          e remeteu-O a Pilatos. 

          Herodes e Pilatos, que eram inimigos, 

          ficaram amigos nesse dia. 

          Pilatos convocou os príncipes dos sacerdotes, 

          os chefes e o povo, e disse-lhes: 

R        «Trouxestes este homem à minha presença 

          como agitador do povo. 

          Interroguei-O diante de vós 

          e não encontrei n’Ele nenhum dos crimes de que 

O acusais. 

          Herodes também não, uma vez que no-l’O 

mandou de novo. 

          Como vedes, não praticou nada que mereça a 

morte. 

          Vou, portanto, soltá-l’O, depois de O mandar 

castigar». 

N        Pilatos tinha obrigação de lhes soltar um preso 

          por ocasião da festa. 

          E todos se puseram a gritar: 

R        «Mata Esse e solta-nos Barrabás». 

N        Barrabás tinha sido metido na cadeia 

          por causa de uma insurreição desencadeada na 

cidade 

          e por assassínio. 

          De novo Pilatos lhes dirigiu a palavra, 

          querendo libertar Jesus. 

          Mas eles gritavam: 

R        «Crucifica-O! Crucifica-O!» 

N        Pilatos falou-lhes pela terceira vez: 

R        Mas que mal fez este homem? 

          Não encontrei n’Ele nenhum motivo de morte. 

          Por isso vou soltá-l’O, depois de O mandar 

castigar». 

N        Mas eles continuavam a gritar, 

          pedindo que fosse crucificado, 

          e os seus clamores aumentavam de violência. 

          Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam: 

          soltou aquele que fora metido na cadeia 

          por insurreição e assassínio, 

          como eles reclamavam, 

          e entregou-lhes Jesus para o que eles queriam. 
 

N        Quando o conduziam, 

          lançaram mão de um certo Simão de Cirene, 

          que vinha do campo, 

          e puseram-lhe a cruz às costas, 

          para a levar atrás de Jesus. 

          Seguia-O grande multidão de povo 

          e mulheres que batiam no peito 

          e se lamentavam, chorando por Ele. 

          Mas Jesus voltou-Se para elas e disse-lhes: 

J        «Filhas de Jerusalém, não choreis por Mim; 

          chorai antes por vós mesmas e pelos vossos 

filhos; 

          pois dias virão em que se dirá: 

          ‘Felizes as estéreis, os ventres que não geraram 

          e os peitos que não amamentaram’. 

          Começarão a dizer aos montes: ‘Caí sobre nós’; 

          e às colinas: ‘Cobri-nos’. 

          Porque, se tratam assim a madeira verde, 

          que acontecerá à seca?». 

N        Levavam ainda dois malfeitores 

          para serem executados com Jesus. 

          Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, 

          crucificaram-n’O a Ele e aos malfeitores, 

          um à direita e outro à esquerda. 

          Jesus dizia: 

J        «Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que 

fazem». 

N        Depois deitaram sortes, 

          para repartirem entre si as vestes de Jesus. 

          O povo permanecia ali a observar. 

          Por sua vez, os chefes zombavam e diziam: 

R        «Salvou os outros: salve-Se a Si mesmo, 

          se é o Messias de Deus, o Eleito». 

N        Também os soldados troçavam d’Ele; 

          aproximando-se para Lhe oferecerem vinagre, 

diziam: 

R        «Se és o Rei dos judeus, salva-Te a Ti mesmo». 

N        Por cima d’Ele havia um letreiro: 

          «Este é o rei dos judeus». 

          Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido 

crucificados 

          insultava-O, dizendo: 

R        «Não és Tu o Messias? 

          Salva-Te a Ti mesmo e a nós também». 

N        Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: 

R        «Não temes a Deus, 

          tu que sofres o mesmo suplício? 

          Quanto a nós, fez-se justiça, 

          pois recebemos o castigo das nossas más ações. 

          Mas Ele nada praticou de condenável». 

N        E acrescentou: 

R        «Jesus, lembra-Te de mim, 

          quando vieres com a tua realeza». 

N        Jesus respondeu-lhe: 

J        «Em verdade te digo: Hoje estarás comigo no 

Paraíso». 
 

N        Era já quase meio-dia, 

          quando as trevas cobriram toda a terra, 

          até às três horas da tarde, 

          porque o sol se tinha eclipsado. 

          O véu do templo rasgou-se ao meio. 

          E Jesus exclamou com voz forte: 

J        «Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito». 

N        Dito isto, expirou. 

 
N        Vendo o que sucedera, 

          o centurião deu glória a Deus, dizendo: 

R        «Realmente este homem era justo». 

N        E toda a multidão que tinha assistido àquele 

espetáculo, 

          ao ver o que se passava, regressava batendo no 

peito. 

          Todos os conhecidos de Jesus, 

          bem como as mulheres que O acompanhavam 



          desde a Galileia, 

          mantinham-se à distância, observando estas 

coisas. 
 

N        Havia um homem chamado José, da cidade de 

Arimateia, 

          que era pessoa reta e justa e esperava o reino de 

Deus. 

          Era membro do Sinédrio, mas não tinha 

concordado 

          com a decisão e o proceder dos outros. 

          Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. 

          E depois de o ter descido da cruz, 

          envolveu-o num lençol 

          e depositou-o num sepulcro escavado na rocha, 

          onde ninguém ainda tinha sido sepultado. 

          Era o dia da Preparação 

          e começavam a aparecer as luzes do sábado. 

          Entretanto, 

          as mulheres que tinham vindo com Jesus da 

Galileia 

          acompanharam José e observaram o sepulcro 

          e a maneira como fora depositado o corpo de 

Jesus. 

          No regresso, prepararam aromas e perfumes. 

          E no sábado guardaram o descanso, conforme o 

preceito. 
 

          Palavra da Salvação. 

 
 

 

 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

A parte da vida de Jesus relatada mais 

pormenorizadamente e com grande intensidade 

dramática por todos os quatro Evangelistas é a sua 

Paixão. Ela é a culminância de toda a vida e obra 

redentora de Cristo. Os padecimentos colossais que o 

Senhor abraçou voluntariamente põem em evidência, do 

modo mais significativo, tanto o seu amor infinito por 

todos e cada um de nós (cf. Gal 2, 20), como a 

tremenda gravidade dos nossos pecados (cf. Gal 1, 4). 

Podem ver-se mais comentários sobre a Paixão do 

Senhor, em Sexta-feira Santa.  

Limitamo-nos a anotar os pormenores exclusivos de 

São Lucas, nomeadamente coisas que põem em 

evidência a misericórdia e a preocupação pelos outros 

que Jesus manifesta, quando era Ele quem devia 

merecer toda a atenção em horas tão aflitivas. Assim, 

temos mais pormenores no relato da Ceia, começando 

pela manifestação do desejo ardente que Jesus tinha de 

celebrar esta Páscoa (22, 15-16) e conservando o 

pormenor do ritual judaico da bênção e entrega do 1.º 

cálice (22, 17); a oração especial para que a fé de Pedro 

não desfaleça e o encargo pastoral de confirmar na fé 

os seus irmãos (22, 31-32); o episódio das duas 

espadas (Lc 22, 35-38); Jesus cura o criado ferido pela 

espada de Pedro (22, 51); Jesus diante de Herodes (23, 

6-12); Pilatos declara Jesus inocente (23, 13-16); Jesus 

consola as mulheres a caminho do Calvário (23, 27-31); 

Jesus pede perdão ao Pai para os que o crucificam (23, 

34); o diálogo com o ladrão arrependido (23, 40-43); o 

véu do santuário que se rasga ao meio (23, 45); as 

palavras de Jesus ao expirar: «Pai, nas tuas mãos 

entrego o meu espírito» (23, 46); a multidão que 

regressa do Calvário contrita, batendo no peito (23, 48); 

o regresso das mulheres do túmulo, que preparam 

perfumes e essências, mas observando o repouso 

sabático (23, 56). 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 

(para a Missa Vespertina) 
 

 

 

 
 

 

1 
 

Para que os ministros e fiéis da santa Igreja 

anunciem com a palavra e com a vida 

que Jesus é o Salvador do mundo, 

oremos, irmãos. 
 

2 
 

Para que os responsáveis das nações, em toda a terra, 

trabalhem pela justiça e pela paz 

e promovam os valores fundamentais da vida, 

oremos, irmãos. 
 

3 
 

Para que os homens e mulheres que estão doentes 

encontrem na paixão do Redentor 

um sentido para o seu sofrimento, 

oremos, irmãos. 
 

4 
 

Para que aqueles que não sabem perdoar, 

escutem Jesus, que, na hora da agonia, 

pediu ao Pai o perdão para os seus algozes, 

oremos, irmãos. 
 

5 
 

Para que os fiéis da nossa comunidade paroquial 

unidos em esperança àqueles que já partiram, 

entrem na oferenda pascal de Jesus Cristo, 

oremos, irmãos. 
 
 

 

 

 

Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, 

crucificaram-n’O a Ele e aos malfeitores, 

um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: 

«Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem». 
 

(Lc 23, 34) 
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Oração Universal 

(para a Missa do Dia) 
 
 
 

 
 

 

1 
 

Para que Jesus, em agonia no jardim, 

tenha piedade dos que vivem aflitos, 

oremos, irmãos. 
 

2 
 

Para que Jesus, flagelado e torturado, 

tenha piedade dos que mais sofrem,  

oremos, irmãos. 
 

3 
 

Para que Jesus, coroado de espinhos, 

tenha piedade dos que não são respeitados, 

oremos, irmãos. 
 

4 
 

Para que Jesus, a caminho do Calvário, 

tenha piedade dos que arrastam a cruz da sua vida, 

oremos, irmãos. 
 

5 
 

Para que Jesus, expirando no madeiro, 

tenha piedade dos que estão em agonia, 

oremos, irmãos. 
 

6 
 

Para que Jesus, ressuscitado e glorioso, 

tenha piedade de todos nós,  

oremos, irmãos. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Mt 26, 42 
 

Pai, se este cálice não pode passar sem que Eu o beba, 

faça-Se a tua vontade. 
 

 

 

Se o teu coração é uma rosa,  
a tua boca dirá palavras perfumadas. 

 

(Provérbio da Rússia). 

 
 

A Ucrânia 
só quer paz 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Na Última Ceia, Jesus entregou o seu Corpo e o seu 

sangue aos seus amigos. Foi a Primeira Comunhão. 

Façamos uma Grande Ação de Graças. Podemos rezar 

com a Liturgia das Horas de Sábado Santo: “Por nosso 

amor, 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.” 

Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, 

salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me.  

Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, 

confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me.  

Dentro das Vossas chagas, escondei-me. Não 

permitais que eu me separe de Vós.  

Do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha 

morte, chamai-me. Mandai-me ir para Vós,  

Para que Vos louve com os Vossos Santos, pelos 

séculos dos séculos. Ámen. (Do Catecismo Compêndio) 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 
“Calar os jovens é uma tentação que sempre existiu. 

Há muitas maneiras de tornar os jovens silenciosos e 

invisíveis. Muitas maneiras de os anestesiar e 

adormecer para que não façam «barulho», para que não 

se interroguem. Há muitas maneiras de os fazer estar 

tranquilos, para que não se envolvam, e os seus sonhos 

percam altura tornando-se mesquinhos e tristes.  

Neste Domingo de Ramos, em que celebramos o 

Dia Mundial da Juventude, faz-nos bem ouvir a resposta 

de Jesus aos fariseus de ontem e de todos os tempos: 

«Se eles se calarem, gritarão as pedras.» (Lc 19, 40). 

Queridos jovens, cabe a vós a decisão de gritar, cabe a 

vós decidir-vos pelo Hossana do Domingo para não cair 

no «crucifica-O» de Sexta-feira. E cabe a vós não ficar 

calados. Se os outros calam, se nós, idosos e 

responsáveis, silenciamos, se o mundo se cala e perde 

a alegria, pergunto-vos: vós gritareis? Por favor, decidi-

vos, antes que gritem as pedras.”  
 

(Santo Padre, Papa Francisco,  

Domingo de Ramos de 2018) 
 

 

 
 

 

 

Pai, perdoa-lhes, porque não 

sabem o que fazem.  
 

Com a Liturgia do Domingo de Ramos entramos na 

celebração da Semana Santa. A Igreja convida-nos a 

viver interiormente o Mistério da Morte e Ressurreição  
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do Nosso Redentor, descrita pelos quatro evangelistas. 

Sabemos que as narrações dos sofrimentos de Jesus 

ocupam uma grande parte do Evangelho. Hoje 

escutamos a Paixão de Jesus, escrita por São Lucas. 

Jesus entra em Jerusalém, não como um rei revestido 

de poder político-militar, mas como o rei messiânico, 

montado num jumentinho, como anunciara o profeta (Zc 

9, 9). 

A multidão dos discípulos aclama alegremente a 

Jesus, por causa de “todos os milagres que tinham 

visto.” Em contrapartida, os fariseus pedem: “Mestre, 

repreende os teus discípulos!” É curioso como Jesus 

responde: “Se eles se calarem, clamarão as pedras!” (Lc 

19,40) Juntamente com os discípulos, também a criação 

vai dar testemunho. A terra vai estremecer, o sol vai 

perder a sua luz e o dia vai transformar-se em noite: “As 

trevas cobriram toda a terra, porque o sol se tinha 

eclipsado”. Jesus é Senhor de todo o universo e a sua 

Redenção beneficiará todas as criaturas. “Ao nome de 

Jesus todos se ajoelhem no Céu, na terra e nos 

abismos”. 

Jesus Cristo é o Senhor! Esta afirmação testemunha 

a sua divindade. Porque é de condição divina, tem pleno 

conhecimento da sua missão salvífica. Anunciara de 

antemão a sua morte em Jerusalém: “Devo seguir o 

meu caminho, porque não se admite que um profeta 

morra fora de Jerusalém” (Lc 13, 33). A leitura da 

Paixão começa com Jesus sentado à mesa, afirmando: 

“Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, 

antes de padecer.” (Lc 22, 15) Tinha chegado a sua 

hora. Jesus sabia que era a última refeição. Era a 

“Última Ceia” com os discípulos. Oferece àqueles que 

ama o alimento do seu Corpo, que vai ser entregue e do 

seu Sangue que vai ser derramado: “Jesus tomou o 

Pão, partiu-o e deu aos seus discípulos dizendo: Isto é o 

meu corpo que vai ser entregue por vós. De igual modo, 

no fim da Ceia, tomou o cálice e deu-o aos seus 

discípulos dizendo: tomai todos e bebei. Este é o 

sangue da nova Aliança que vai ser derramado por vós 

e por todos. Fazei isto em memória de mim.” (Cf Lc 22, 

19-20) 

 Jesus vive conscientemente a sua morte: “Ninguém 

me tira a vida, mas sou Eu que a ofereço livremente. 

Tenho o poder de a oferecer e poder de a 

retomar.” Oferece a sua vida pela redenção de todos os 

homens. Cumpre plenamente a vontade de seu eterno 

Pai: “Pai se é possível afasta de mim este cálice. 

Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua.” (Lc 

22, 42) Antes de expirar, reza cheio de confiança filial: 

“Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito” (Lc 23, 

46). Que morte tão serena, tão cheia de paz, numa 

íntima conversa com Deus Pai! São Lucas é o 

evangelista da misericórdia divina. Antes de expirar, 

Jesus pediu: “Pai perdoa-lhes porque não sabem o que 

fazem.” (Lc 23, 34) Perdoando, desculpando os que O 

matam, Jesus revela o seu amor infinito pelos 

pecadores. No encontro com o publicano Zaqueu, já 

tinha afirmado: “Eu quero misericórdia, mais que o 

sacrifício, porque Eu não vim chamar os justos, mas os 

pecadores. O filho do homem veio procurar e salvar o 

que estava perdido.” (Lc 19, 10) Verdadeiramente 

podemos rezar cheios de gratidão: “Jesus Cristo amou-    

-nos e purificou-nos dos nossos pecados, pelo seu 

sangue.” “Quando chegou a hora em que ia ser 

glorificado por Vós, Pai santo, tendo amado os seus que 

estavam no mundo, amou-os até ao fim” (Oração 

Eucarística IV). Finalmente, oferecendo o Paraíso a um 

malfeitor, Jesus reaviva em nós a confiança no amor 

misericordioso do Pai celeste. É o triunfo completo do 

Amor divino! A morte de Jesus é o início do reino de 

Deus: “Estou no meio de vós como quem serve. Preparo 

para vós um reino. Comereis e bebereis à minha mesa, 

no meu reino.” (Lc 22, 27-30) 

Durante a Paixão, Jesus está sempre em união com 

Seu eterno Pai. “Pai, se é possível, afasta de mim este 

cálice.” E Deus Pai enviou do Céu o seu Anjo para O 

consolar (Lc 22,42-43). No meio dos sofrimentos da 

vida, temos sempre o recurso à oração donde brota a 

força para podermos “completar no nosso corpo o que 

falta à Paixão de Cristo.” (Cl 1, 24) A oração é a porta 

pela qual Deus envia os seus Anjos para nos confortar. 

 A Eucaristia celebra o memorial da paixão, morte e 

Ressurreição de Jesus que nos pediu: “Fazei isto em 

memória de mim!” (Lc 22, 19) Mistério da fé! “Glória a 

Vós que morrestes na cruz e agora viveis para sempre. 

Salvador do mundo, salvai-nos. Vinde, Senhor Jesus.” 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 

  
«O Senhor não nos salvou com uma entrada triunfal 

nem por meio de milagres prestigiosos. 

Jesus aniquilou-Se a Si mesmo: renunciou à glória 

de Filho de Deus e tornou-Se Filho do homem, 

solidarizando-Se em tudo connosco  

– que somos pecadores.» 
  

«Bendito seja o que vem em nome do Senhor» 

(cf. Lc 19, 38): gritava em festa a multidão de 

Jerusalém, ao receber Jesus. Fizemos nosso aquele 

entusiasmo: agitando ramos de palmeira e de oliveira, 

exprimimos o nosso louvor e alegria e o desejo de 

receber Jesus que vem a nós. Na realidade, como 

entrou em Jerusalém, assim deseja entrar nas nossas 

cidades e nas nossas vidas. Como fez no Evangelho – 

montando um jumentinho –, Ele vem a nós humilde-

mente, mas vem «em nome do Senhor»: com a força do 

seu amor divino, perdoa os nossos pecados e 

reconcilia-nos com o Pai e com nós mesmos. 

Jesus fica contente com a manifestação popular de 

afeto da multidão e quando os fariseus O convidam a 

fazer calar as crianças e os outros que o aclamam, 

responde: «Se eles se calarem, gritarão as pedras» 

(Lc 19, 40). Nada poderia deter o entusiasmo pela 

entrada de Jesus; que nada nos impeça de encontrar  
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n’Ele a fonte da nossa alegria, a verdadeira alegria, que 

permanece e dá a paz; pois só Jesus nos salva das 

amarras do pecado, da morte, do medo e da tristeza. 

Entretanto a Liturgia de hoje ensina-nos que o 

Senhor não nos salvou com uma entrada triunfal nem 

por meio de milagres prestigiosos. O apóstolo Paulo, na 

segunda leitura, resume o caminho da redenção com 

dois verbos: «aniquilou-Se» e «humilhou-Se» a Si 

mesmo (Fl 2, 7.8). Estes dois verbos indicam-nos até 

que extremos chegou o amor de Deus por nós. 

Jesus aniquilou-Se a Si mesmo: renunciou à glória de 

Filho de Deus e tornou-Se Filho do homem, 

solidarizando-Se em tudo connosco – que somos 

pecadores – Ele que é sem pecado. E não só… Viveu 

entre nós numa «condição de servo» (v. 7): não de rei, 

nem de príncipe, mas de servo. Para isso, humilhou-       

-Se e o abismo da sua humilhação, que a Semana 

Santa nos mostra, parece sem fundo. 

O primeiro gesto deste amor «até ao fim» (Jo 13, 1) 

é o lava-pés. «O Senhor e o Mestre» (Jo 13, 14) abaixa- 

-Se até aos pés dos discípulos, como somente os 

servos faziam. Mostrou-nos, com o exemplo, que temos 

necessidade de ser alcançados pelo seu amor, que se 

inclina sobre nós; não podemos prescindir dele, não 

podemos amar, sem antes nos deixarmos amar por Ele, 

sem experimentar a sua ternura surpreendente e sem 

aceitar que o verdadeiro amor consiste no serviço 

concreto. 

Mas isto é apenas o início. A humilhação que Jesus 

sofre, torna-se extrema na Paixão: é vendido por trinta 

moedas de prata e traído com um beijo por um discípulo 

que escolhera e chamara amigo. Quase todos os outros 

fogem e abandonam-No; Pedro renega-O três vezes no 

pátio do Sinédrio. Humilhado na alma com zombarias, 

insultos e escarros, sofre no corpo violências atrozes: as 

cacetadas, a flagelação e a coroa de espinhos tornam 

irreconhecível o seu aspeto. Sofre também a infâmia e a 

iníqua condenação das autoridades, religiosas e 

políticas: é feito pecado e reconhecido injusto. Depois, 

Pilatos envia-o a Herodes, e este devolve-O ao 

governador romano: enquanto Lhe é negada toda a 

justiça, Jesus sente na própria pele também a 

indiferença, porque ninguém se quer assumir a 

responsabilidade do seu destino. E penso em tantas 

pessoas, tantos marginalizados, tantos deslocados, 

tantos refugiados, de cujo destino muitos não querem 

assumir a responsabilidade. A multidão, que pouco 

antes O aclamara, troca os louvores por um grito de 

condenação, preferindo que, em vez d’Ele, seja 

libertado um assassino. Chega assim à morte de cruz, a 

mais dolorosa e vergonhosa, reservada para os 

traidores, os escravos e os piores criminosos. Mas a 

solidão, a difamação e o sofrimento não são ainda o 

ponto culminante do seu despojamento. Para ser 

solidário connosco em tudo, na cruz experimenta 

também o misterioso abandono do Pai. No abandono, 

porém, reza e entrega-Se: «Pai, nas tuas mãos entrego 

o meu espírito» (Lc 23, 46). Suspenso no patíbulo, além 

da zombaria, enfrenta ainda a última tentação: a 

provocação para descer da cruz, vencer o mal com a 

força e mostrar o rosto dum deus poderoso e invencível. 

Mas Jesus, precisamente aqui, no ápice da aniquilação, 

revela o verdadeiro rosto de Deus, que é misericórdia. 

Perdoa aos seus algozes, abre as portas do paraíso ao 

ladrão arrependido e toca o coração do centurião. Se é 

abissal o mistério do mal, infinita é a realidade do Amor 

que o atravessou, chegando até ao sepulcro e à morada 

dos mortos, assumindo todo o nosso sofrimento para o 

redimir, levando luz às trevas, vida à morte, amor ao 

ódio. 

Pode parecer-nos muito distante o modo de agir de 

Deus, que Se aniquilou por nós, quando vemos que já 

sentimos tanta dificuldade para nos esquecermos um 

pouco de nós mesmos. Ele vem salvar-nos, somos 

chamados a escolher o seu caminho: o caminho do 

serviço, da doação, do esquecimento de nós próprios. 

Podemos encaminhar-nos por esta estrada, detendo-      

-nos nestes dias a contemplar o Crucificado: é «a 

cátedra de Deus». Convido-vos, nesta semana, a 

contemplar com frequência esta «cátedra de Deus», 

para aprender o amor humilde, que salva e dá a vida, 

para renunciar ao egoísmo, à busca do poder e da 

fama. Com a sua humilhação, Jesus convida-nos a 

caminhar por esta estrada. Fixemos o olhar n’Ele, 

peçamos a graça de compreender pelo menos algo da 

sua aniquilação por nós; e assim, em silêncio, 

contemplemos o mistério desta Semana. 
 

     Papa Francisco, Homilia,  

Praça de São Pedro,  Março de 2016 
 

 

 
 

 

 

Agenda da semana  
 
Dia 14 – Quinta-feira da Semana Santa,  

  da Ceia do Senhor. 

Dia 15 – Sexta-feira da Paixão do Senhor. 

Dia 16 – Celebração da Vigília Pascal. 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

 Um jumentinho 
 

O jumento gozava de grande prestígio em Israel. 

Referenciado mais de 130 vezes na Bíblia, é símbolo da 

paz e do trabalho. A espécie mais comum é a «hamôr»: 

jumento de cor castanho avermelhado. Os jumentos 

brancos eram utilizados pelos nobres. Uma profecia de 

Zacarias descreve o futuro Messias a entrar em 

Jerusalém sobre um jumentinho.  

O jumento é apreciado pela sua humildade e 

utilidade: levar pessoas; mover rodas de moinho; arar; 

trilhar… 
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Os cavalos simbolizavam a guerra e opressão, pois 

puxavam os carros de guerra egípcios, filisteus e 

assírios. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (120) 
 
 

Transforma a tua vida 
 

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

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, Persistir, Agradecer,  
AVANÇAR e Descomplicar. 

 

Décimo verbo: “Avançar” 

 

(avança) 
 

«Recado para os cansados: ainda dá tempo. 

Para os desiludidos: ainda dá tempo. 

Para os frustrados: ainda há tempo. 

Para os desistentes: tente um pouco mais. 

Você respira? Então ainda dá.» 

(Martha Medeiros) 

É uma espécie de manifesto e acompanha-me 

sempre. Funciona como mantra, como combustível, 

como ponto de partida, como recomeço de mim. Ajuda-  

-me a manter o foco, a dar importância ao que é 

importante, a apaziguar-me (comigo mesma), a voltar a 

tentar mesmo depois de errar. E quando estou prestes a 

(re)começar uma nova etapa de vida, junto ao meu 

manifesto de sempre alguns dos meus pontos cardeais: 

Mudar um hábito de cada vez 

Achar que se muda de um dia para o outro é 

acreditar em unicórnios: são lindos, mas não existem. O 

cérebro é como um músculo: treina-se, mas é cético. 

Demora a aceitar a mudança. Precisa de tempo. (E de 

colo). 

Praticar a consistência como um lema de vida 

Mudar o contexto à nossa volta. Sim, podemos e 

devemos. Eliminar estímulos que nos desviam do 

objetivo, acrescentar novos que nos aproximam da 

meta, procurar o equilíbrio, não embarcar com 

fundamentalismos. 

Aceitar-me, sempre 

É ter coragem de ser feliz apesar de. É praticar a 

música do bem-me-quero e aprender a ignorar os que 

chegam para mandar abaixo. É saber com precisão a 

ordem das prioridades da nossa vida. Saber que tudo 

passa. 

Rodear-me (só) das pessoas certas 

Tão importante como definir um plano de ação é 

saber quem são as pessoas-força, as pessoas-               

-motivação, as pessoas-vai-dar-certo, as pessoas-tu-és-

capaz, as pessoas hoje-foi-só-um-mau-dia-e-passa, as 

pessoas que por nada desta vida te deixarão para trás. 

Pode ser só uma, aquela que gosta tanto de nós e vibra 

tanto com as nossas conquistas que vale por uma 

centena. 

Faça o que fizer, o meu plano é ser feliz 

Somos capazes de sacudir o (nosso) mundo e 

temos em nós tudo para dar certo. Mas é preciso ir. E 

tentar. É preciso arriscar cair e depois levantar. É 

preciso manter muito vivo cá dentro o único ingrediente 

secreto que há na vida: acreditar. 

E o resto… O resto vem. 

(Avança) 

Há sempre um ponto de viragem. Um tempo e um 

jugar onde (quase) tudo se alinha. Por isso, não me 

canso de repetir que confiar na vida e na sorte das 

escolhas que vamos fazendo, trilhando o caminho sem 

medo das curvas, é tudo o que nos é pedido. 

Não há atitude mais luminária como a de saber (e 

repetir) que somos capazes, que acreditamos, e que 

merecemos tudo o que de bom a vida nos reserva. 

– Trilhar o caminho sem medo das curvas.  

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor, ajuda-me a entrar na vida dos outros com 

simplicidade e sem fazer ruído. 
 

Que as minhas palavras sejam anúncio de alegria. 
  

Que as minhas promessas não sejam defraudadas 

pelo oportunismo. 
 

Qua a minha fidelidade dure tanto como o sol. 
 

Afasta de mim a inveja que corrói tudo o que toca. 

Afasta da minha vida o ódio que gera violência. 
 

Senhor, ajuda-me a entrar na vida das outras 

pessoas, com simplicidade e sem fazer ruído. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

   1  . 
 

O pão puxa, 

 que não a muita erva. 
 

   2  . 
 

O pão põe a força, 

 que não outra coisa. 
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   3  . 
 

A boa fome, 

 não há mau pão.  
 

   4  . 
 

Andar a pão emprestado,  

fome põe (dá). 
 

   5  . 
 

Bem sei o que digo,  

quando pão “pido” (peço). 
 

   6  . 
 

Nem pão quente...  

nem vinho que salte ao dente. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana está de Parabéns pelo seu aniversário 

natalício, apenas uma Leitora, da paróquia de Eiriz:  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– CÁTIA VANESSA, hoje, Domingo (de Ramos), dia 

10 de abril.  
 

O Jornal do Leitor deseja-lhe muitas felicidades. 

Parabéns, Cátia! 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 

 

Castigo 
 

A professora castiga o Frederico: 

– Escreve cem vezes «Não devo falar na aula». 

E o Frederico escreve:  

«(Não devo falar na aula) x 100». 

 

Mendigo 
 

– O senhor não tem vergonha de estar a pedir 

esmola, se pode muito bem trabalhar? 

– Minha senhora, eu estou a pedir esmola e não 

conselhos. 

 

Velocidade 
 

Num táxi, o passageiro: 

– Eh! Não vá tão depressa. 

O motorista do táxi: 

– Então, o senhor não quer chegar depressa ao 

hospital? 

O passageiro: 

– Pois sim, quero, mas não quero lá ficar! 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES E MEC 

10-04-2022 

Domingo de Ramos 

 
 

   C A R V A L H O S A .   
 

L E I T O R E S 
 

 

F U N Ç Ã O  
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Graça Coelho Martinho Matos 

1.ª Leitura José M.ª Matos Fernanda Costa 

2.ª Leitura Filipa Moreira Jorge Moreira 

Evang. (N) Luís Miguel Natália Silva 

Evang. (R) Maria Guiomar João Miguel 

Evang. (J) Ss Padre ou Diác. Ss Padre ou Diác. 

Oraç. Univ. Graça Coelho Martinho Matos 
 

 
 

   C A R V A L H O S A .   
 

M. E. C. 
 

 

P O S I Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1 Alexandra Brito Toni Moreira 

Local - 2 José M.ª Matos Alzira Nunes 

Local - 3 Maria Guiomar Jorge Moreira 

Local - 4 Rosa Matos Martinho Matos 

Local - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
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   E I R I Z  .   

 

L E I T O R E S 
 

 

F U N Ç Ã O  
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Eduardo Meireles Mónica Gonçalves 

2.ª Leitura Maria José Assunção Matos 

Orç- Univ. Marisa Freitas Paula Meireles 
 

 
 

   E I R I Z  .   

 
M. E. C. 

 
 

P O S I Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º MEC Marisa Paula 

2.º MEC José Pedro Antero 

3.º MEC Maria José Assunção 
 

 

 
 

 
 

 

 

Alguns recordes de animais 
 

~  ~  ~ Os mais velozes  ~  ~  ~ 
 

– TARTARUGA LAÚDE: 235 Km/h. (na água). A 

maior velocidade atingida por um réptil na água. 
 

– ANDORINHA REAL: 200 Km/h. Ocupa o 

segundo lugar no pódio dos velocistas alados.  
 

– GUEPARDO: 110 Km/h. Só consegue manter 

esta velocidade durante alguns segundos. 
 

– PEIXE-VELA: 109 Km/h. O peixe-vela 

caracteriza-se pelo grande desenvolvimento da sua 

barbatana dorsal. 
 

– ANTÍLOPE AMERICANO: 56 Km/h. Campeão 

absoluto em corridas de fundo. 
 

– MARIPOSAS TROPICAIS: 39 Km/h. Algumas 

borboletas tropicais são, juntamente com os tavões, 

os mais velozes dos insetos. 
 

– MAMBA NEGRA: 20 Km/h. A mais veloz das 

serpentes. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÇO DEIXADO EM BRANCO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

A Fechar 
 
 

Quem quer fazer algo, encontra um meio. 

 Quem não quer fazer nada, arranja desculpas. 
 

 (Provérbio árabe) 
 

 

 

Jornal concluído em 22 de março. 
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