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No outro dia, logo pela manhã, enviou-a. 
Passados dias, a casa do Gervásio e 

da Teresa encheu-se de sol quando a carta 
chegou. 

Teresa leu-a com os olhos molhados 
de emoção e saudade… Tendo que soletrar 
quase cada palavra para lhe decifrar o 
sentido, ainda assim, palavra a palavra, 
sentiu-se abraçada nos braços do seu amor. 
Cada palavra era um beijo seu, cada frase 
era um abraço! Teresa guardou a carta 
como se de um tesouro se tratasse. E era, 
mas só ela o sabia…  

Gervásio, entretanto, escreveu outra 
carta, e depois outra, e outra… E ia 
melhorando carta após carta, escrevendo-        
-as cada vez mais perfeitas, corrigindo 
muitos erros que abundavam em anteriores, 
completando coisas que já tinha dito… 
Quase escrevia uma carta por dia! Teresa 
ia-as guardando, sempre juntas, as cartas 
do seu amor. As suas cartas de amor… 

Um certo dia em que o filho mais novo 
deixou uma janela aberta, quando a Teresa 
abriu a porta para entrar em casa a corrente 
de ar foi tão forte que todas as papeladas 
que estavam em cima do móvel da sala 
voaram pela janela. A maior parte eram 
cartas do Gervásio! A Teresa fechou a 
porta, correu à janela, mas era muito 
tarde… as cartas voavam ao sabor do vento 
que naquele dia estava especialmente forte. 
Nunca mais as veria… Sentou-se no sofá 
consolando-se a si própria com a certeza de 
que o Gervásio continuaria a escrever-lhe e 
que o vento levara as cartas mas não o 
amor que nelas estava inscrito. 

Entretanto, nos quatro cantos da 
cidade, muitas pessoas começaram a 
encontrar folhas de papel escritas à mão 
pelas ruas, às portas de casa, nos passeios, 
nos telhados… Eram as cartas do Gervásio! 
A maior parte das pessoas ao pegar nas 
cartas apenas reparava que estava escrita 
num papel muito amarelado que não era 
papel  próprio  para  escrever  cartas,  com  
 
 

uma caligrafia péssima, quase incompre-
ensível e uma linguagem muitíssimo 
imperfeita. 

O que faziam? Ou a deixavam cair 
novamente onde estava, ou a deitavam ao 
lixo. No entanto, ainda foram alguns os que 
tentaram ler as cartas que encontraram. 
Mas, ao ler, não compreendiam o que 
aquelas palavras queriam dizer…Percebiam 
uma ou outra palavra, mas não o sentido 
das frases. É que o Gervásio falava muito 
das coisas que tinha visto e lhe tinham 
acontecido usando muitos exemplos e 
recordações de outras experiências que 
fizera e lugares que conhecera com a 
Teresa. 

Eram os segredos do seu amor… E 
as pessoas não entendiam esses segredos 
porque não conheciam a história de amor 
do Gervásio e da Teresa… 

Houve apenas uma ou duas pessoas 
que perceberam as cartas que encontraram. 

Sabiam de amor e reconheceram as 
suas próprias experiências no jeito simples 
e imperfeito de dizer o amor que estava 
naquelas cartas. Mas foram muito poucos… 
Porque só podiam entender as cartas do 
Gervásio à Teresa quem estivesse disposto 
a lê-las com a gramática do coração e o 
dicionário do amor. Esses eram capazes de 
corrigir as imperfeições, desvendar o 
sentido oculto das palavras mal escritas e 
decifrar o significado de algumas palavras já 
meio “afrancesadas” no meio do texto… 
Esses eram capazes de chegar ao segredo 
que se escondia sob a aparência rude 
daquelas cartas mal escritas… 

E o segredo era: “Teresa, amo-te! 
Sinto a tua falta. Penso em ti constante-
mente!” 

Esses sim, percebiam… 
Porque só com amor se poder ler o 

que por amor se escreveu! 
         Assim é com a Bíblia também. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________ 

Visita-nos  www.paroquiasces.com 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ 

 

De Parabéns 
 
      Esta semana estão de parabéns pelos 
seus aniversários natalícios, os seguintes 
leitores: 

– Sexta-feira (dia 27 de Março), o leitor 
da Paróquia de Carvalhosa, Jorge Moreira; 

– Sábado (dia 28 de Março), a leitora da 
Paróquia de Sanfins, Maria Justina. 

À Justina e ao Jorge, o Jornal do Leitor 
deseja-lhes muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Deixa que a passagem do tempo te 
lembre que deves viver a vida apaixonada-
mente e com sentido. Lança-te no infinito de 
cada momento. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

Hora de Verão 
 

No próximo Domingo, dia 29, deixamos 
a hora de Inverno e passamos à hora de 
Verão. Assim, à 1 hora (da madrugada) de 
28 para 29 de Março, os relógios serão 
adiantados 60 minutos (uma hora).  
____________________________________________ 

H u m o r 
 

O Raimundo vai ao médico: 
– Sr. Doutor, eu não compreendo, todos 

dizem que cheiro mal! 
– Já experimentou lavar-se? 
– Sim, com certeza, mas passado um 

mês todos recomeçam a dizer que cheiro 
mal! 
____________________________________________ 

Votos de boa leitura 

e até para a semana se Deus quiser 
__________________________________________________________________ 

Tempo da Quaresma 
 

      Iniciamos neste 5º Domingo da 
Quaresma a última etapa desta caminhada 
catecumenal para a Páscoa da Ressur-
reição. 

A Igreja, na Liturgia da Palavra destes 
Domingos, foi-nos propondo temas funda-
mentais para a fé e renovação interior. 

A Penitência e conversão – com passa-
gem inevitável pelo Sacramento da Recon-
ciliação – é caminho a percorrer para a 
renúncia a Satanás e renovação das 
Promessas do Baptismo, na noite da Vigília 
Pascal. Deste Sacramento nos falam as 
leituras deste Domingo.  

Assim, ao aproximar-se a celebração da 
Paixão e Morte do Senhor, na Liturgia deste 
5º Domingo da Quaresma, Jesus é apresen-
tado como o grão de trigo que cai na terra e 
morre para produzir muito fruto. Ele cai 
debaixo do peso da Cruz, e é com lágrimas 
que leva a cabo a nova aliança de Deus 
com a humanidade afundada no pecado. 
Elevado da terra, na Cruz, Ele atrai-nos a 
Si, e, por isso, celebramos o mistério da 
nossa redenção que se torna presente no 
altar na Eucaristia. 
____________________________________________

Introdução 

  
Não é fácil estar de acordo com Deus. 

      Um pai que ouvisse dos filhos a 
acusação de os ter enganado, de não ter 
procurado o bem deles, mas, pelo contrário, 
ter procurado a sua ruína, provavelmente 
este pai sentir-se-ia pouco à vontade, 
poderia até indignar-se, amargurar-se ou 
fechar-se desconsolado, num silêncio triste. 
      Ora, esta acusação infamante, foi 
dirigida muitas vezes a Moisés pelos 
Israelitas. Diziam eles: «Porque nos fizeste 
subir do Egipto para nos fazer morrer à 
sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso 
gado?» (Ex 17, 3). Foi uma acusação que, 
um dia, também Deus a ouviu dirigida a si. 
Foi quando, em Kadesh-Barnea, os Israeli-
tas encontraram-se com um povo de 
gigantes  e  assustaram-se  a  ponto  de se  

 

considerarem como gafanhotos diante 
deles. Pensaram que Deus os tivesse enga-
nado, que os tivesse conduzido àquela terra 
para os fazer morrer pela espada e disse-
ram uns aos outros: «Escolhamos um chefe 
e voltemos para o Egipto» (Nm 14, 1-4). 
      Ora, nada poderia ofender mais o 
Senhor do que esta desconfiança da parte 
do seu povo. Com um antropomorfismo 
audaz (Deus na forma humana), o autor 
sagrado põe na boca de Deus esta reacção: 
«Até  quando se negarão a confiar em mim, 
apesar de tantos sinais que tenho realizado 
no meio deles? Vou feri-los com a peste e 
destruí-los» (Nm 14, 11-12). Esta linguagem 
é muito expressiva: mostra quanto Deus fica 
ferido se alguém suspeita que Ele quer a 
morte, e não a vida do ser humano. 
      Os caminhos indicados pelo Senhor 
parecem – é verdade – desembocar na 
morte, mas não, porque a meta final é a 
vida. Aliás teríamos todos os motivos para 
não acreditar nele, se Ele não tivesse 
percorrido já este caminho – foi o primeiro a 
fazê-lo na Pessoa de Jesus Cristo – e se, 
também, não nos tivesse dado, juntamente 
com um coração novo, a coragem de confiar 
nele e de o seguir –  como vamos ler na 1.ª 
Leitura. 
        – Jesus  manso  e  humilde  de cora-
ção, dá-nos um coração como o teu. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura 
(Jr 31, 31-34) 

 
Monição:  
 

 Deus fez com o Seu Povo Alianças progressivas: 
em Noé, com toda a criação; em Abraão, com o Povo 
de Deus; em Moisés, antes de empreender a 
caminhada para a Terra da Promissão.Jeremias, – que 
profetizou nos tempos em que o império da Babilónia 

começava a constituir uma ameaça para Israel –, fala 
profeticamente de uma Aliança nova e definitiva. Por 
ela se há-de gravar a Lei no coração de cada um de 
nós. 

 

Leitura:  
 

 Leitura do Livro de Jeremias 

 
31Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei 

com a casa de Israel  e com a casa de Judá uma alian-  

ça nova. 32Não será como a aliança que firmei com os 
seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os 
tirar da terra do Egipto, aliança que eles violaram, 

embora Eu exercesse o meu domínio sobre eles, diz o 
Senhor. 33Esta é a aliança que estabelecerei com a 
casa de Israel, naqueles dias, diz o Senhor: Hei-de 
imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la-ei 

no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o 
meu povo. 34Não terão já de se instruir uns aos outros, 
nem de dizer cada um a seu irmão: «Aprendei a 
conhecer o Senhor». Todos eles Me conhecerão, 

desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor. Porque 
vou perdoar os seus pecados e não mais recordarei as 
suas faltas. 
       Palavra do Senhor. 

 

Recomendações: 
 

Não é uma leitura difícil. No entanto há uma 
palavra de grande valor que deve ser sublinhada: 
“aliança” (é a palavra que vais ler 4 vezes). 
 

Comentário: 
 

Uma breve introdução histórica pode 
ajudar a entender este oráculo, um dos mais 
famosos de todo o Antigo Testamento.  
      Foi pronunciado por Jeremias durante o 
reinado do piedoso Josias, um dos poucos 
reis ao qual a Bíblia tece um elogio. Era 
sobrinho de Manassés, o mais ímpio dos 
soberanos, aquele que – durante os seus 
quase cinquenta anos de reinado – 
introduziu em Israel a corrupção religiosa e 
a decadência moral. 
      Josias  tinha  apenas  oito  anos quando 
subiu ao trono, mas educado por sábios 
tutores cresceu com bom ânimo, atento aos 
pobres e respeitoso da lei do Senhor; logo 
que ficou em condições de governar, 
efectuou profundas reformas religiosas, 
políticas e sociais. Despertou assim a 
esperança adormecida de um renascimento 
espiritual, de uma restauração dos gloriosos 
reinos de David e Salomão e de uma 
reconquista das terras do Norte ocupadas 
pelos Assírios. 

Acontecia também que, Jeremias, 
acompanhava com atenção as escolhas 
políticas do jovem soberano Josias e, 
mesmo não tomando partido por ele, 
aprovava as suas reformas. 
      É, portanto, a estes anos que remontam 
os oráculos de consolação contidos nos   
capítulos 30-33, dos quais é retirada a 
leitura de hoje. 
 

 

Escala da Semana  –   Leitores  –  22 de Março   –   5.º Dom. da Quaresma 

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Joaquim Mendes    Márcia Costa    

Avisos José Meireles    Glória Martins    

Admonição Luis Torres    Pedro Neto    

1.ª Leitura Luis Gomes Bruno Vera Moura Daniela Ribeiro Jorge Moreira Lurdes Helena Martins Sofia Pereira 

2.ª Leitura Fernanda Costa Marlene Manuel Bessa Isilda Santos Paula Carvalho Ana Alex. Reguenga Pedro Sousa 

Oraç.  Fiéis Filomena Mendes Helena David Tiago Glória Neto Martinho Matos Paula M.ª Céu Dias Brazinda Fernandes 

Ação Graças     João Miguel    

Suplente Ermelinda Pinheiro        
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Ao povo que durante muitos anos 
tinha suportado incontáveis desventuras, o 
profeta Jeremias dirige o convite amigável: 
«Cessa de gemer, enxuga as tuas lágrimas, 
tens ainda uma esperança de futuro: os teus 
filhos voltarão à pátria» (Jr 31, 16-17). É o 
anúncio do regresso dos Israelitas 
deportados para Nínive pelos Assírios em 
722 a.C. 
       Na primeira parte do trecho (v. 31-32) é 
denunciado o erro cometido – e que tinha 
causado o exílio – e referida a surpreenden-
te resposta do Senhor ao pecado do seu 
povo.  
      Junto ao monte Sinai, os Israelitas 
tinham feito uma aliança. «Tomando-os pela 
mão» (v. 32), o Senhor tirara-os da terra do 
Egipto, empenhara-se em protegê-los e em 
enchê-los de bênçãos, garantira-lhes uma 
vida próspera e feliz, na condição de 
seguirem os seus conselhos e ouvirem as 
suas palavras. Então Israel empenhara-se 
solenemente em manter-se fiel a esta 
aliança, mas, infelizmente, a sua história 
tinha sido uma sucessão de traições, e as 
consequências disso, tinham sido catastró-
ficas. Não se tratava de punições de Deus, 
ressentido pelas faltas do seu povo. A 
verdade é que o pecado traz sempre 
consigo germes de morte, que provocam a 
ruína de quem o comete (Pr 13, 6). 
      Mas será que pode o Senhor resignar-     
-se à infidelidade do seu povo, consi-
derando-a inelutável? (invencível?). 
      Vejamos como é o próprio Deus quem 
dá resposta a esta pergunta: «Como 
poderia abandonar-te, ó Efraim? Como 
poderia entregar-te, ó Israel? O meu 
coração dá voltas dentro de mim, comovem-
-se as minhas entranhas; porque sou Deus 
e não um homem» (Os 11, 8-9).  

Então, Deus, irá estabelecer com Israel 
uma nova aliança, diferente das anteriores 
que se revelaram falíveis (que não 
resultaram). 
      Depois, a segunda parte do trecho       
(v. 33-34) explica, em detalhe, como irá agir, 
de modo a conseguir do seu povo uma 
resposta de amor fiel. 
      No Sinai, Deus escrevera as suas dez 
palavras na pedra (Dez Mandamentos), ou 
seja, elas indicavam a Israel o caminho da 
vida, tal como os sinais nas estradas que 
mostram a direcção a seguir. Mas os sinais 
não comunicam a energia necessária para 
chegar à meta. Indicam apenas a direcção. 
É que, a antiga aliança, mesmo se baseada 
em leis santas e justas, estava destinada ao 
fracasso, porque o ser humano não tinha a 
força para se manter fiel. Com uma 
expressão incisiva, Jeremias exprimia-se 
assim: «Bem sei, Senhor, que o homem não 
é dono do seu destino, e o caminhamte não 
       

pode dirigir os seus passos»  (Jr 10,23). 
      Foi então, por isso, que Deus pensou 
numa nova aliança, não uma reedição da 
aliança do Sinai, mas uma aliança 
qualitativamente diferente (muito melhor). E 
a mudança radical desta aliança, está na 
novidade da lei: ou seja, já não é um 
conjunto de preceitos e proibições, que a 
outra parte é chamada a observar e a 
cumprir, mas um dinamismo interior. Quer 
dizer, no Sinai, o Senhor gravara as suas 
palavras na pedra, agora fá-lo no coração 
da pessoa. 
       Não podemos esquecer que, para um 
hebreu, o coração é a séde das vontades, 
das paixões e da coragem, do conhecimen-
to e da memória. Todos os sentidos do 
corpo se referem ao coração: Por exemplo: 
«O meu coração penetrou profundamente 
na sabedoria», diz o Qohélet (Ecl 1, 16); 
«Concede ao teu servo um coração cheio 
de entendimento», suplíca Salomão ao 
Senhor (1 Rs 3, 9). 
      Na verdade, é o coração de pedra que 
torna Israel insensível e incapaz de aderir à 
palavra de Deus (Ez 36, 26); «só há 
duplicidade no seu coração» é a expressão 
utilizada para indicar a duplicidade, isto é, a 
falta de sinceridade de uma pessoa (SI 12, 
3). Também Jesus considerava que todas 
as escolhas da pessoa partem do coração 
(Mc 7, 21-22). 
      Ora, se Deus queria tornar fiel o seu 
povo, não podia limitar-se a dar disposições, 
a sugerir comportamentos. Porque tudo 
seria inútil enquanto não interviesse directa- 
mente no coração. Eis então a sua pro-
messa: «Dar-vos-ei um coração novo» (Ez 
36, 26) e, pela boca de Jeremias, diz: «Dar-
lhes-ei um coração para que me conheçam 
e saibam que Eu sou o Senhor» (Jr 24, 7). 
      No trecho de hoje, esta mesma mensa-
gem é transmitida através da imagem da lei 
do Senhor impressa na alma, gravada no 
coração (v. 33). Já não é uma imposição 
externa, mas uma necessidade íntima de 
comportar-se bem, um impulso divino que 
leva a pensar e agir segundo Deus. 
      Por isso, a partir de então, tornar-se-ão 
supérfluos os mandamentos e os preceitos, 
porque todos, do mais pequeno ao maior, 
movidos pelo Espírito de Deus, hão-de 
aderir espontaneamente à vontade do 
Senhor. 
      E quando se realizará esta profecia? É a 
pergunta que nos colocamos. E quem se 
sente liberto das fraquezas e fragilidades, e 
intimamente impelido a ser fiel a Deus? E 
quem não se entristece das suas misérias 
morais? 
      Ora, diz S.João que «Todo aquele que 
nasceu de Deus não comete pecado, 
porque um germe divino permanece nele;  
 
 

não pode pecar, porque nasceu de Deus», 
afirma de facto João (1 Jo 3, 9).  

Mas quem, de entre os cristãos, que na 
Eucaristia, estipularam o pacto da nova e 
eterna aliança, pode afirmar ter feito esta 
experiência?  
      Vejamos, porque aquilo que verificamos 
em nós e nos outros, pode induzir-nos ao 
pessimismo. A muitos parece que tudo 
continua como no tempo em que a lei de 
Deus estava escrita na pedra, e o mundo 
mostra-se semelhante ao que existia antes 
do dilúvio, quando «a maldade dos homens 
era grande na Terra, e todos os seus 
pensamentos tendiam (inclinavam-se) sem-
pre e unicamente para o mal» (Gn 6, 5). 
       E, no entanto, a promessa do Senhor já 
começou a realizar-se; mas não devemos 
esperar uma mudança prodigiosa e imediata 
do coração humano, «cujas tendências são 
más desde a juventude» (Gn 8,21). Porque 
a lei de Deus é gravada progressivamente 
no coração humano, é colocada no seu 
íntimo, como uma semente que, lenta mas 
irresistivelmente, se desenvolve e dá frutos 
abundantes. A pessoa que recebeu o germe 
divino do Espírito é como uma criança 
recém-nascida (1 Pd 2, 1-3), é frágil e 
precisa de ajuda, mas tem em si o princípio 
da vida que a fará crescer e tornar-se 
espiritualmente adulta. 
      Os resultados, os frutos, levam o seu 
tempo a ver-se. Sejamos pacientes, mesmo 
connosco. 
____________________________________________ 

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

 

Monição:  
 

Temos como canto de meditação o Salmo 
Miserere, que exprime a contrição do rei pecador, 
David. Façamos dele também o nosso acto de 

contrição. 
 

Refrão: DAI-ME, SENHOR, UM CORAÇÃO PURO. 

 
Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa       

      bondade, 
pela vossa grande misericórdia, apagai os meus     
      pecados. 
Lavai-me de toda a iniquidade 

e purificai-me de todas as faltas. 
  
Criai em mim, ó Deus, um coração puro 
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. 

Não queirais repelir-me da vossa presença 
e não retireis de mim o vosso espírito de     
      santidade. 
 

Dai-me de novo a alegria da vossa salvação 
e sustentai-me com espírito generoso. 
Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos 
e os transviados hão-de voltar para Vós. 

____________________________________________ 

Rezem por mim  (Papa Francisco) 
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2.ª Leitura (Hb 5, 7-9) 
 

Monição:  
 

Jesus, de quanto sofreu, teve a experiência do 

quanto custa obedecer até à morte. Escutemos a 
reflexão da Epístola aos Hebreus. 

 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 
7Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces 

e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, Àquele 
que O podia livrar da morte e foi atendido por causa da 
sua piedade. 8Apesar de ser Filho, aprendeu a 
obediência no sofrimento 9e, tendo atingido a sua 

plenitude, tornou-Se para todos os que Lhe obedecem 
causa de salvação eterna. 

 

Palavra dfo Senhor. 
 

Recomendações: 
 

Esta 2.ª Leitura  não é difícil. A primeira 
frase, feita sem pausas ou cesuras, ficará mais 
expressiva.  
 

Comentário: 
       

Seria árduo seguir o caminho proposto 
por Cristo, se Ele se tivesse limitado a 
indicá-lo, e a exortar as pessoas a percorrê-
-lo. Ora, a Carta aos Hebreus que hoje 
vamos escutar, responde às nossas 
perplexidades (dúvidas e confusas) e 
incertezas, lembrando uma verdade 
facilmente esquecida. Diz-nos que não 
estamos sós neste caminho, acompanha-       
-nos Jesus, que viveu as nossas experiên-
cias e passou por todas as nossas 
tentações (Hb 2, 17;  4, 15). 
      O trecho de hoje trata sobretudo da sua 
reacção perante a dor e a morte. Jesus 
provou aquilo que cada ser humano 
experimenta em situações semelhantes: 
dirigiu-se ao Pai pedindo-lhe ajuda e, se 
fosse possível, que o poupasse aos 
sofrimentos e à morte (v. 7). Rezou, invocou 
o Pai para que lhe revelasse a sua vontade 
e o sentido do que estava a acontecer. 
      Depois, a leitura continua: «Apesar de 
ser Filho, aprendeu a obediência no 
sofrimento» (v. 8). Poucos versículos antes 
da nossa Leitura de hoje (v.2), o autor dizia: 
«Pode compadecer-se dos ignorantes e dos 
que erram, pois também Ele está cercado 
de fraqueza» (v. 2). São, de facto, afirma-
ções comoventes. Na verdade, Jesus não 
se comportou como aquelas pessoas que 
estabelecem disposições e dão ordens, 
evitando com cuidado ser envolvidas nos 
dramas e nas angústias de quem as deve 
seguir. Ele não ficou no Céu a observar, 
impassível, os sofrimentos das pessoas. 
Pelo contrário, Jesus tornou-se companhei-
ro  
 

 

 

 

 

 

Já rapaz feito, o amor pregou-lhe mais 
uma das suas… Apaixonou-se pela Teresa, 
vizinha lá da terra que desde pequeno 
conhecia. Um dia lá lhe disse… E um dia lá 
se casaram… Depois, chegou o dia em que 
nasceu o primeiro filhote… E houve festa 
naquela casa onde os móveis não eram de 
luxo mas os rostos reluziam de serenidade 
e as pessoas se amavam. O Gervásio e a 
Teresa amavam-se de verdade. Mas a vida 
estava cada vez mais difícil… As rendas 
subiam, as coisas todas encareciam e o que 
ganhavam nos empregos já não dava para 
o necessário… 

Um certo dia, o Gervásio recebeu uma 
proposta quase irrecusável: um emprego na 
França, durante um ano, ao fim do qual 
receberia o correspondente a quase vinte 
anos de trabalho no emprego em que 
estava! 

Conversou com a Teresa e decidiram 
os dois que, apesar de muito difícil, aceitar 
era o melhor a fazer naquele momento. Em 
nome deles, do filhote mais pequeno e do 
pequenino que já estava na barriguita da 
mãe… Com uma lágrima teimosa que não 
conseguia segurar, o Gervásio lá se 
despediu da Teresa e do seu pequenote e 
seguiu numa manhã de Primavera para a 
França. 

Passaram-se umas semanas, e ao 
longo de todos os dias o Gervásio pensava 
na sua Teresa, nos seus pequenos, em 
como queria estar com eles, escutá-los, 
contar-lhes tudo o que tinha visto na França, 
dizer-lhes o quanto os amava… Mas 
como?! O Gervásio pouco mais sabia 
escrever que o seu nome… 

E continuava com o desgosto de 
remoer a saudade no silêncio do seu 
coração. 

Mas apenas por uns dias, porque… 
Numa noite, já deitado, resolveu escrever  
uma carta: “Saia o que sair!”, disse ele… 
Levantou-se de um pulo, agarrou num papel 
e numa caneta, e começou a tentar 
escrever algo parecido com “Querida 
Teresa”… Gatafunhou, com uma péssima 
caligrafia uma coisa assim: “crida trêza”… 
E, animado pela novidade, lá continuou 
empolgado, contando as coisas bonitas que 
já vira em França, os momentos mais 
engraçados e também os mais complicados 
da viagem, as coisas que ainda esperava 
fazer e descobrir… e, acima de tudo, com a 
sua caligrafia quase ilegível e com o seu 
português arranhado, dizia à Teresa o 
quanto a amava, contava-lhe como sonhava 
tantas vezes com ela e com os filhos, 
segredava-lhe as ternuras mais fundas do 
seu coração apaixonado… 

A primeira carta que escreveu na vida 
saiu-lhe muito mais longa do que esperava! 
 

de viagem,  foi aliás o primeiro  a  percorrer  
o caminho da humilhação e da morte. É por 
isso que podemos confiar nele quando nos 
convida a segui-lo, exactamente porque Ele 
conhece bem o caminho.  
      Portanto, não tenhamos medo. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 12, 26) 
Monição: 
 

 Como aqueles peregrinos da Páscoa da Paixão 

de Jesus, também nós queremos ver Jesus e aprender 
d’Ele. 

 

Refrão: 
 

Se alguém Me quiser servir,  

que Me siga, diz o Senhor, 
e onde Eu estiver, ali estará também o meu servo.  

____________________________________________ 

Oração Universal 
1 –   Pelos bispos, presbíteros, diáconos e catequistas, 

        para que falem aos homens do amor que Deus          
        lhes tem 
        e da esperança pascal que o seu Filho trouxe ao        
        mundo, 

        oremos ao Senhor. 
 

2 –   Por todos os povos da terra, 

para que vivam em paz e se desenvolvam, 
na justiça, no respeito e na compreensão mútua, 
oremos ao Senhor. 
 

3 –   Por todos aqueles que desejam ver Jesus, 
para que os cristãos os levem até Ele 

pela forma como vivem o Evangelho, 
oremos ao Senhor. 

 

4 –   Pelos que trabalham e se cansam pelos outros, 
para que recordem sempre que o grão lançado à     
terra 

morrendo, produz fruto abundante, 
oremos ao Senhor. 

 

5 –   Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, 
para que sigam a Cristo e O sirvam, 
nos mais pobres, nos doentes e nos que sofrem, 

oremos ao Senhor. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

11–  Uma parábola sobre a Bíblia. 
 

Uma parábola sobre a Bíblia… 
Há alturas em que a vida não é fácil 

para quase ninguém… O Gervásio viveu 
numa altura dessas. O dinheiro era à 
míngua, o futuro não sorria a ninguém e as 
promessas de melhoras não pareciam 
nunca passar disso mesmo… De qualquer 
modo, o Gervásio era feliz. Apesar de ter 
nascido numa família pobre, sabia muito 
bem o que era ser amado. O pão não 
sobejava em casa, mas ainda assim havia 
sempre espaço para mais alguém que 
precisasse. 
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