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Tempo de Mudar 

 
Alguém perguntou um dia a Deus: 
“Senhor, que é que mais te intriga nos 

humanos?” 
E Deus respondeu: 
“Eles fartam-se cedo de ser crianças e 

têm pressa de crescer... 
Depois, quando crescem, suspiram por 

voltar a ser crianças. 
Perdem a saúde para ter dinheiro, 

depois, perdem o dinheiro para ter saúde... 
Pensam com tanta ansiedade no futuro 

que até descuidam o presente e assim... 
não vivem o presente nem o futuro. 

Vivem como se não tivessem de morrer 
e morrem como se não tivessem vivido...” 

 
Isto disse Deus. Portanto, meu amigo, 

medita todos os dias nestas realidades, pois 
ainda estás a tempo de acertar a tua vida.  

Todos os dias ao acordar, lembra-te de 
que recebeste o mais maravilhoso dos 
presentes: a dádiva da vida. Deus deu-ta 
para tu a administrares, faz, por isso, com 
que ela valha a pena! 

E não esqueças: Ainda estás a tempo 
de mudar.  
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

14 – Os primeiros cinco Livros da Bíblia 
 

LIVRO DO LEVÍTICO 
 

Este título encontra a sua explicação no 
nome de um dos doze filhos de Jacob, 
chamado Levi. A tribo familiar descendente 
de Levi era chamada a dos levitas, e eram 
eles os responsáveis pelos cultos e rituais 
do povo judeu, isto é, as suas celebrações 
propiciatórias, os sacrifícios para expiação 
dos pecados, os ritos de purificação, os 
holocaustos… Eram os sacerdotes dos 
judeus, os intermediários do culto entre 
Deus e o seu povo.  

Este livro é o mais exclusivamente 
judaico, porque é o livro do culto, que nós 
dificilmente entendemos. Tudo gira em torno 
das leis da purificação, das normas para o 
culto, dos sacrifícios dos animais, das 
expiações. É um livro estruturado em 
normas e irregularidades, directrizes e 
correctivos, que se alternam e entrecruzam 
entre preocupações religiosas e regras de 
controlo social do povo.  

Os sacerdotes levitas eram os 
especialistas  deste  livro e os responsáveis  
 

 
 

 

por fazê-lo cumprir. Foram exactamente 
estes que, passados alguns séculos, deram 
muitas dores de cabeça a um certo profeta 
de Nazaré que andava a desviar o povo do 
cumprimento restrito das normas da lei e do 
culto do Templo de Jerusalém do qual eram 
eles os encarregados (e, aqui entre nós, 
também os grandes beneficiados...) 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Não sejas cruel. Aprende a ter 
compaixão daqueles que estão em pior 
situação que tu. Lembra-te daquela máxima 
do maior dos filósofos, do filósofo dos 
filósofos: “felizes os misericordiosos, porque 
alcançarão misericórdia”. 

Sê compassivo para com aqueles que 
erram na vida, porque não sabes se come-
terás erro semelhante. 
____________________________________________ 

Oração da Igreja 
 

Intenções 
 

Durante este mês de Abril, a Igreja reza 
pelas seguintes intenções: 
 

Intenções gerais (Universal): 
 

– Respeitar e cuidar da criação. Para 
que as pessoas aprendam a respeitar a 
criação e a cuidá-la como dom de Deus. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Cristãos perseguidos. Para que os 
cristãos perseguidos sintam a presença 
reconfortante do Senhor Ressuscitado e a 
solidariedade de toda a Igreja. 
____________________________________________ 

Fé e moral no Islão 
 

Islão significa, exactamente, “abandono 
à vontade divina”. 

Algumas religiões foram construídas 
sobre o amor, outras sobre a esperança. O 
Islão está construído sobre a fé absoluta em 
Deus. 

No Islão, os pecados são uma desobe-
diência à lei positiva de Deus e permane-
cem como tais até o culpado se arrepender 
no seu coração e mudar a sua conduta. 

Maomé recebe, na sua viagem ao céu, 
doze mandamentos que deve transmitir aos 
muçulmanos: 

1.º – Não adorar mais que a um só 
Deus. 

2.º – Amar e respeitar o pai e a mãe. 
3.º –  Amar o próximo e dar-lhe o que 

lhe é devido. 
 

 
  

4.º – Proteger os débeis, os viajantes e 
os estrangeiros. 

5.º –  Não esbanjar. 
6.º –  Não ser avaro, 
7.º –  Não cometer adultério. 
8.º –  Não matar. 
9.º – Não tocar nos bens de outro, e 

especialmente nos bens dos órfãos. 
10.º – Não fazer fraude nas medidas. 
11.º – Não empreender coisas insen-

satas. 
12.º – Não ser orgulhoso. 
Os pecados que teoricamente mais se 

perseguem nos países muçulmanos, são o 
adultério, a apostasia e o uso do álcool. A 
pena do adultério pode ser a lapidação ou a 
flagelação, mas para o provar é necessário 
o testemunho de quatro pessoas do acto. A 
apostasia deve ser castigada com a morte 
e, de facto, a sociedade afasta o apóstata e, 
em alguns ambiemtes fundamentalistas, 
provoca o assassinato. 

A proibição da carne de porco e do 
álcool é observada com bastante rigor, 
sobretudo em ambienres populares. 
____________________________________________ 

Aniversário (correcção) 
 

Alertados pela leitora da Paróquia de 
São Pedro de Sanfins de Ferreira, Dr.ª Carla 
Gabriela, verificamos que, por lapso, 
publicou o Jornal do Leitor n.º 318, de         
08-02-2015, o aniversário do sr. Pe. 
Cândido Gomes da Silva como sendo no 
dia 14 de Fevereiro, quando na realidade 
ele ocorreu no dia 11 daquele mes. 

Endereçamos um pedido de desculpas 
ao sr. Pe. Cândido por esta falha, da qual 
nos penitenciamos, e um agradecimento à 
Dr.ª Carla Gabriela, por nos ter chamado a 
atenção desta gralha, mostrando ser uma 
leitora atenta do nosso Jornal.  
____________________________________________ 

H u m o r 
 

     – Vou comprar um aparelho para surdos! 
  – E isso dá resultado? 

     – Muito! Quando as pessoas nos vêem 
com o aparelho, começam todas a falar 
mais alto! 
____________________________________________ 

 A Fechar 
 

O hipócrita jejua para adquirir louvores; 
o avarento para encher a bolsa; 

o justo para agradar a Deus. 
____________________________________________ 

Boa leitura e até para a semana 

Sexta-feira Santa 
 

Hoje e amanhã, segundo uma tradição 
antiquíssima, a Igreja não celebra a 
Eucaristia.  

O altar deve estar totalmente despido: 
sem cruz, sem candelabros, sem toalhas. 

Na tarde deste dia, por volta das três 
horas da tarde (a não ser que razões de 
ordem pastoral aconselhem outra hora mais 
tardia), faz-se a celebração da Paixão do 
Senhor, que consta de três partes: liturgia 
da palavra, adoração da cruz e sagrada 
comunhão. 

Neste dia, a sagrada comunhão só pode 
ser distribuída aos fiéis dentro da 
celebração da Paixão do Senhor. Aos 
doentes que não podem tomar parte nesta 
celebração pode levar-se a comunhão a 
qualquer hora.  

O sacerdote e os ministros sagrados, 
revestidos de paramentos vermelhos como 
para a Missa, dirigem-se ao altar e, feita a 
devida reverência, prostram-se de rosto por 
terra, ou, se parecer mais conveniente, 
põem-se de joelhos; e todos oram em 
silêncio durante um breve espaço de tempo. 
____________________________________________ 

Paixão do Senhor 
 

Hoje e amanhã a Igreja não celebra a 
Eucaristia. 
      Hoje celebramos Cristo crucificado num 
ambiente de austeridade e consternação. 
Porém, este ambiente exterior de seriedade 
não pode impedir a interiorização do  
aspecto triunfante da morte de Jesus e do 
seu sentido redentor para a vida do mundo. 
      A morte de Cristo e as suas causas 
tiveram um impacte enorme na Igreja 
primitiva. São Paulo escreveu aos Coríntios:  
“Nós pregamos um Messias crucificado, 
escândalo para os judeus e loucura para os 
gentios. Mas, para os eleitos, tanto judeus 
como gregos, Cristo é o poder e a sabedoria 
de Deus”. (1 Cor 1, 23-24). Paulo não quis 
ensinar senão Cristo, e Cristo crucificado. 
      Esta celebração tem fundamentalmente 
três partes.  A primeira é uma reflexão sobre  

 
 

a Palavra, que inclui a proclamação da 
Paixão e a Oração Universal. A segunda é a 
adoração da cruz, um gesto de comunhão  
com Jesus crucificado e com todos os 
crucificados da história. A última é o rito da 
comunhão. 
____________________________________________ 

Introdução 
 
Na apresentação da paixão e morte de 

Jesus, insistiu-se muito, no passado, acerca 
dos particulares dramáticos do suplício da 
cruz, os sofrimentos, as dores. 
      Os evangelistas, pelo contrário, são 
muito sóbrios a esse respeito e João mais 
do que todos. Ele não pretende comover os 
cristãos das suas comunidades mediante a 
descrição dos atrozes tormentos infligidos a 
Jesus, mas procura, de todas as formas, dar 
a entender a imensidão do seu amor. 
      A imagem com que conclui o seu relato 
é a da festa de núpcias: a comunidade 
abraça o seu esposo e mostra ter entendido 
quanto foi amada por Ele. Inicia assim sobre 
o Calvário a festa de núpcias que se 
realizará plenamente no céu. Lá ouviremos 
cantar: 
    «Alegremo-nos, regozijemo-nos e dêmos- 
-lhe glória. Chegou o tempo das bodas do 
Cordeiro. A sua noiva já se preparou. Foi-
lhe dado um vestido de linho fino e 
resplandecente. Então um anjo disse-me: 
"Escreve: felizes os convidados para a festa 
de casamento do Cordeiro!"» (Ap 19, 7-9). 
      Esta  será  a  conclusão  da  história  de 
Amor, entre Deus e o homem. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 52, 13-53,52) 

 

Monição: 
 

O Profeta Isaías viveu com antecedência a Paixão 
e Morte do Senhor. Nós revivemos agora o que 
aconteceu há dois mil anos. Amor com amor se paga. 
Amemos Quem por amor morreu para nos salvar! 

 

Leitura: 
  

Leitura do Livro de Isaías 
 

Vede como  vai  prosperar  o  meu  servo:  subirá,  

 

 
 

elevar-se-á, será exaltado. 14Assim como, à sua vista, 
muitos se encheram de espanto, tão desfigurado 
estava o seu rosto que tinha perdido toda a aparência 

de um ser humano, 15assim se hão-de encher de 
assombro muitas nações e, diante dele, os reis ficarão 
calados, porque hão-de ver o que nunca lhes tinham 
contado e observar o que nunca tinham ouvido. 1Quem 

acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o 
braço do Senhor? 2O meu servo cresceu diante do 
Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, 
sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar 

nem aspecto agradável que possa cativar-nos. 
3Desprezado e repelido pelos homens, homem de 
dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de 
quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem 

valor para nós. 4Ele suportou as nossas enfermidades 
e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos 
nele um homem castigado, ferido por Deus e 
humilhado. 5Ele foi trespassado por causa das nossas 

culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. 
Caiu sobre ele o castigo que nos salva: pelas suas 
chagas fomos curados. 6Todos nós, como ovelhas, 
andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. 

E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. 
7Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a 
boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como 
ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não 

abriu a boca. 8Foi eliminado por sentença iníqua, mas, 
quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da 
terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do meu 
povo. 9Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e um 

túmulo no meio de malfeitores, embora não tivesse 
cometido injustiça nem se tivesse encontrado mentira 
na sua boca. 10Aprouve ao Senhor esmagá-lo pelo 
sofrimento. Mas, se oferecer a sua vida como sacrifício 

de expiação, terá uma descendência duradoira, viverá 
longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas 
mãos. 11Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará 
saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, 

justificará a muitos e tomará sobre si as suas 
iniquidades. 12Por isso, Eu lhe darei as multidões como 
prémio e terá parte nos despojos no meio dos 
poderosos; porque ele próprio entregou a sua vida à 

morte e foi contado entre os malfeitores, tomou sobre si 
as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. 
 

Palavra do Senhor. 

____________________________________________

Salmo Responsorial 
Sl 30 (31), 2.6.12-13.15-16.17.25 (R. Lc 23, 46) 

 

Monição:  
 

Esta oração de Jesus «Pai, em Vossas mãos 

entrego o Meu espírito» faz-nos estremecer... Quanto 
sofrimento, meu Deus! Que ao chegar a nossa hora 
possamos também rezar assim ao Senhor! 
 

Refrão: 
 
PAI, EM VOSSAS MÃOS ENTREGO O MEU ESPÍRITO. 
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Em Vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido, 
pela vossa justiça, salvai-me. 
Em vossas mãos entrego o meu espírito, 

Senhor, Deus fiel, salvai-me. 
  
Tornei-me o escárnio dos meus inimigos,  
o desprezo dos meus vizinhos e o terror dos meus 

conhecidos: 
todos evitam passar por mim. 
Esqueceram-me como se fosse um morto, 
tornei-me como um objecto abandonado. 

Eu, porém, confio no Senhor: 
  
Disse: «Vós sois o meu Deus, 
nas vossas mãos está o meu destino». 

Livrai-me das mãos dos meus inimigos 
e de quantos me perseguem. 
  
Fazei brilhar sobre mim a vossa face, 

salvai-me pela vossa bondade. 
Tende coragem e animai-vos, 
vós todos que esperais no Senhor. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura (Hb 4, 14-16; 5, 7-9) 

 
Monição: 

 

 Não fiquemos parados no nosso egoísmo! Vamos 
confiantes ao encontro do Senhor e alcançaremos a 
Sua misericórdia. 

 

 Leitura: 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

Irmãos: 14Tendo nós um sumo sacerdote que 
penetrou os Céus, Jesus, Filho de Deus, 
permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. 15Na 
verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz 

de Se compadecer das nossas fraquezas. Pelo 
contrário, Ele mesmo foi provado em tudo, à nossa 
semelhança, excepto no pecado. 16Vamos, portanto, 
cheios de confiança, ao trono da graça, a fim de 

alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um 
auxílio oportuno. 5,7Nos dias da sua vida mortal, Ele 
dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e 
lágrimas, Àquele que O podia livrar da morte, e foi 

atendido por causa da sua piedade. 8Apesar de ser 
Filho, aprendeu a obediência no sofrimento. 9E, tendo 
atingido a sua plenitude, tornou-Se, para todos os que 
Lhe obedecem, causa de salvação eterna. 

 
Palavra do Senhor. 

____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Flp 2, 8-9) 

 

Monição: 
 

 Se as lágrimas teimosamente iluminarem os 

nossos olhos ao ouvirmos quanto sofreu por nós o 
Senhor, não nos envergonhemos, é porque temos 
coração. Coração que queremos oferecer ao Senhor! 

 
Refrão: 
 

Glória a Vós, Senhor, Filho do Deus vivo 
 

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 (Jo 18, 1-19,42) 

 
Por se tratar duma leitura longa, da 

Paixão do Senhor, não a publicaremos este 
ano 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
I. Pela santa Igreja 
  
Oremos, irmãos caríssimos, pela santa Igreja de Deus, 
para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade 

e a proteja em toda a terra,  
e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, 
para glória de Deus Pai todo-poderoso. 
  

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 
  
Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo 
revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, 

protegei a obra da vossa misericórdia, para que a 
Igreja, dispersa por todo o mundo, persevere firme na 
fé para dar testemunho do vosso nome. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 

convosco na unidade do Espírito Santo. 
  

II. Pelo Papa 
  
Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, 

para que Deus nosso Senhor, que o elevou ao 
episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja  
para governar o povo santo de Deus. 
  

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 
  
Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com 
sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas 

e, por vossa bondade, protegei o Pastor que 
escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que o povo 
cristão, governado por Vós sob a direcção do Sumo 
Pontífice, progrida sempre na fé. Por Nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo. 

 
III. Por todos os ministros e pelos fiéis 
  
Oremos pelo nosso Bispo António. e por todos os 

bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na 
Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. 
  
Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

  
Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e 
governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que 
Vos dirigimos por todos os membros da comunidade 

cristã, e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos 
Vos sirvam com fidelidade. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade 
do Espírito Santo. 

 

IV. Pelos catecúmenos 
  
Oremos pelos (nossos) catecúmenos, para que Deus 
nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as 

portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o 
perdão de todos os seus pecados pela água 
regeneradora do Baptismo, sejam incorporados em 
Jesus Cristo Nosso Senhor. 

  
Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 
 

Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente 
novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria 
dos (nossos) catecúmenos, de modo que, renascendo 

na fonte baptismal, sejam contados entre os vossos 
filhos de adopção. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo. 

  

V. Pela unidade dos cristãos 
  
Oremos por todos os nossos irmãos que crêem em 
Cristo, para que Deus nosso Senhor lhes dê a graça de 

viverem a verdade em suas obras e os reuna e guarde 
na unidade da sua Igreja. 
  
Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

  
Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis 
dispersos e os conservais na unidade, olhai propício 
para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela 

integridade da fé e pelo vínculo da caridade todos 
aqueles que foram consagrados pelo mesmo Baptismo. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é 
Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

  

VI. Pelos judeus 

  
Oremos pelo povo judeu, para que Deus nosso Senhor, 

que falou aos seus pais pelos antigos Profetas, o faça 
progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua 
aliança. 
  

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 
  
Deus eterno e omnipotente, que confiastes as vossas 
promessas a Abraão e à sua descendência, atendei 

com bondade as preces da vossa Igreja, para que o 
povo da primeira aliança alcance a plenitude da 
redenção. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito 

Santo. 
  

VII. Pelos que não crêem em Cristo 
  
Oremos pelos que não crêem em Cristo, para que, 

iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles 
encontrar o caminho da salvação. 
  
Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

  
Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não 
crêem em Cristo que vivam de coração sincero na 
vossa presença, a fim de encontrar a verdade, e a nós, 

vossos filhos, concedei também a graça de entrar 
profundamente no mistério de Cristo e de o viver 
fielmente na união da fraterna caridade, para darmos 
ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por 

Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo. 
  

VIII. Pelos que não crêem em Deus 
  

Oremos pelos que não crêem em Deus, para que, pela 
rectidão e sinceridade da sua vida, cheguem ao 
conhecimento do verdadeiro Deus. 
  

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 
 
Deus eterno e omnipotente, que criastes os homens 
para que Vos procurem, de modo que só em Vós 

descanse o seu coração, concedei-lhes que, no meio 
das suas dificuldades, compreendendo os sinais do 
vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se 
alegrem de Vos reconhecer como único Deus 

verdadeiro e Pai de todos os homens. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo. 
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IX. Pelos governantes 
  
Oremos pelos governantes de todas as nações, para 
que Deus nosso Senhor dirija a sua mente e o seu 

coração segundo a sua vontade, para buscarem 
sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os 
povos. 
  

Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 
  
Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos estão os 
corações dos homens e os direitos dos povos, assisti 

os nossos governantes, para que, com o vosso auxílio, 
se fortaleça em toda a terra a prosperidade das 
nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 

convosco na unidade do Espírito Santo. 
  

X. Pelos atribulados 
  
Oremos, irmãos, a Deus Pai todo-poderoso, para que 

livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a 
fome em toda a terra, abra as portas das prisões e 
liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza 
ao seu lar os emigrantes e os desterrados, dê saúde 

aos enfermos e a salvação aos moribundos. 
  
Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: 
  

Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e 
fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que Vos 
invocam nas tribulações, para que todos tenham a 
alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da 

vossa misericórdia. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo. 
____________________________________________ 

Apresentação  

da Santa Cruz 
 

Primeira forma 
 

A Cruz, coberta com um véu, é levada para o 
altar. Acompanham-na dois ministros com velas 
acesas. O sacerdote, de pé, diante do altar, pega na 

Cruz, descobre-a um pouco na parte superior, levanta-
a e (ajudado, se for preciso, pelos ministros sagrados 
ou pelos cantores) convida os presentes à adoração, 
dizendo as palavras: Ecce lignum crucis (Eis o 

madeiro da Cruz). Todos respondem: Venite, 
adoremus (Vinde, adoremos). Terminado o canto, 
todos se prostram de joelhos durante alguns momentos 

em adoração, enquanto o sacerdote se mantém de pé, 
com a Cruz levantada.  

Seguidamente, o sacerdote descobre o braço 
direito da Cruz e, levantando-a de novo, repete o 

convite: Ecce lignum crucis (Eis o madeiro da Cruz), 
como acima.  

Finalmente, descobre toda a Cruz e, levantando-a 
pela terceira vez, repete o convite: Ecce lignum crucis 

(Eis o madeiro da Cruz), como da primeira vez.  
Em seguida, acompanhado por dois ministros com 

velas acesas, o sacerdote leva a Cruz para a entrada 
do presbitério ou outro lugar adequado, ou então 

entrega-a a dois ministros para a sustentarem 
levantada, depois de colocarem as velas à direita e à 
esquerda da Cruz.  

Faz-se então a adoração da Cruz, na forma 

indicada adiante. 
 

Segunda forma 
 

O sacerdote, ou o diácono, acompanhado dos 
ministros – ou então outro ministro idóneo – 
encaminha-se para a porta da igreja e aí recebe a Cruz 

 

como Ele o merece. 
Peçamos então ajuda. Que os anjos e 

santos rezem connosco! Que a nossa Mãe do 
Céu nos apresente em Seus braços a Jesus! 

Quem terá a ousadia de O continuar a 
ofender?! Quem será capaz de O continuar a 
crucificar nos irmãos?! 

Não! Não digamos que não conseguimos 
porque a natureza humana é fraca! Em Cristo 
somos fortes. Com Ele tudo conseguimos. 
____________________________________________ 

Vamos ao encontro  

de Jesus 
 

Ele quer salvar todas as pessoas. Precisa de 
nós, do nosso apostolado. 

Vamos encontrá-l’O no bebé que precisa de 
o defendermos do crime abominável do aborto 
para poder nascer! 

Vamos encontrá-l’O na criança inocente que 
precisa da nossa ajuda para se poder defender 
dos que dela querem abusar! 

Vamos encontrá-l’O no jovem cujos sonhos 
se transformaram em lágrimas e precisa duma 
Verónica para as enxugar! 

Vamos encontrá-l’O na mãe que sofre por 
causa da ingratidão dos filhos e precisa duma 
radiosa manhã de Primavera para continuar a 
confiar na Vida! 

Vamos encontrá-l’O no idoso e no doente 
que não têm lugar na sociedade de consumo que 
fabricamos e precisam dum cireneu que os ajude 
a levar a cruz até ao calvário! 

Vamos encontrá-l’O em quem deixou tudo 
para O servir nos irmãos, recebendo deles 
apenas ingratidão, para lhe recordarmos que o 
discípulo não é mais que o Mestre! 

Ai como o mundo seria diferente se nós, os 
cristãos, nos resolvêssemos a ser fermento, a 
ser sal, a ser luz!... 

Hoje vale a pena parar para estarmos com 
Jesus que morreu por nós. Depois... Acredite-
mos: o Senhor vai ressuscitar no Domingo de 
Páscoa. Haverá Festa em todo o mundo... 

O Senhor também nos ressuscitará após a 
morte para com Ele vivermos eternamente felizes 
no Céu! 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Esmolas) 
 

Por vezes, pergunto ao que se confessa 
se dá esmola aos pobres. Quando me 
dizem que sim, continuo a perguntar: «E 
olha nos olhos aquele a quem dá esmola, 
toca-lhe na mão?» E aí começam a 
atrapalhar-se, porque muitos atiram a 
moeda e voltam a cara. 
                              (Sobre o Céu e a Terra, 2010) 
____________________________________________ 
 

A Cruz, sinal de sacrifício, sinal 
de dor, de sofrimento. Ela é o 
emblema, é a marca, o sinal do 

cristão. Por isso a adoramos. 

descoberta; os ministros tomam velas acesas e 
organiza-se a procissão através da igreja em direcção 
ao presbitério, como se indica atrás.  

Aquele que leva a Cruz pára, primeiro junto à 
porta, depois no meio da igreja, finalmente à entrada 
do presbitério. Em cada uma destas paragens, levanta 
a Cruz e faz o convite à adoração com as palavras: 

Ecce lignum crucis (Eis o madeiro da Cruz) e todos 
respondem: Venite, adoremus (Vinde, adoremos). 
Depois de cada resposta, todos se prostram de joelhos 
e fazem uma breve adoração em silêncio. Aquele que 

leva a Cruz, mantém-se de pé, com a Cruz levantada.  
Em seguida, coloca-se a Cruz, com as velas 

acesas, à entrada do presbitério. 
____________________________________________  

Adoração 

da Santa Cruz 
 

Para a adoração da Cruz, o ministro e os fiéis 

aproximam-se processionalmente e fazem reverência à 
Cruz com uma simples genuflexão ou por meio de 
outro sinal apropriado, conforme os costumes locais, 
por exemplo, beijando a Cruz.  

Entretanto canta-se a antífona Crucem tuam 
(Adoramos, Senhor, a vossa Cruz), os Impropérios ou 
outros cânticos apropriados. À medida que adoram a 
Cruz, todos se sentam. 

A Cruz exposta à adoração deve ser uma só. Se 
não puderem ir todos adorar a Cruz um por um, devido 
à grande afluência do povo, o sacerdote, depois de 
uma parte dos fiéis ter feito a adoração, toma a Cruz e, 

de pé, diante do altar, com breves palavras convida o 
povo à adoração da santa Cruz; em seguida, sustenta-     
-a levantada durante algum tempo e os fiéis adoram-na 
em silêncio. 

Terminada a adoração, a Cruz é colocada no seu 
lugar sobre o altar. As velas acesas dispõem-se aos 
lados do altar ou junto da Cruz. 
____________________________________________  

Jesus morreu na Cruz 

para nos salvar 
 

Há mistérios que nos confundem, nos 
atormentam, nos inquietam... 

Se Jesus era amigo de todas as pessoas, se 
perdoava aos pecadores, se curava os doentes, 
se alimentava os famintos, se consolava os 
angustiados, por que O mataram?! 

Ao verem Sua Mãe a chorar não se arrepen-
deram? Será que não tinham sentimentos? 
Quem não se comove diante do sofrimento duma 
mãe?!... 

Pois é. Pela razão não chegamos à compre-
ensão desta tragédia. Só à luz da Fé entende-
mos o que se passou. 

O Senhor criou-nos para O amarmos como 
Ele nos ama. Quer a nossa salvação. Por isso 
deu a vida por nós, pregado na Cruz. 

Sempre que virmos alguma imagem da Cruz 
lembremo-nos sempre de Jesus que nela morreu 
para nos salvar. 
____________________________________________

Agradeçamos ao Senhor 
 

Ofereçamos-Lhe o nosso coração. Confie-
mos-Lhe a nossa vida. Oxalá O pudéssemos 
amar desde o princípio do mundo até ao fim dos 
séculos!   Mesmo   assim   não   conseguiria-mos  
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