
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Papa Francisco: Abraçar o Senhor para abraçar a esperança 
Francisco presidiu a oração perante uma Praça de São Pedro vazia, mas ligada a todo o 

mundo, com bênção extraordinária «urbi et orbi». 
O Papa presidiu hoje, 26 de Março de 2020, no Vaticano a uma celebração extraordinária de 

oração, perante a pandemia da Covid-19, na qual afirmou que “só juntos” será possível superar esta crise. 
“Demo-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo 

importantes e necessários: todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E, 
neste barco, estamos todos, todos”, disse, na homilia que proferiu durante a celebração, no adro da Basílica 
de São Pedro. 

Numa celebração com transmissão televisiva e online para todo o mundo, Francisco começou 
por rezar pela humanidade, numa “dolorosa condição”, antes de reflectir sobre a passagem do Evangelho 
em que Jesus dorme, enquanto uma tempestade assola o barco onde vai, com os discípulos. 

“A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas 
seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projectos, os nossos hábitos e 
prioridades”, sustentou, perante a Praça de São Pedro vazia, por onde caminhou sozinho, numa tarde de 
muita chuva. 

O Papa defendeu a necessidade de “despertar e activar a solidariedade e a esperança”, para que 
todos sejam “capazes de dar solidez, apoio e significado a estas horas em que tudo parece naufragar”. 

“Não nos detivemos perante os teus apelos, não despertamos face a guerras e injustiças 
planetárias, não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos, 
destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente. Agora, sentindo-nos em 
mar agitado, imploramos-Te: «Acorda, Senhor!»”. 

A celebração de oração contou com momentos de adoração eucarística e com uma bênção 
especial ‘urbi et orbi’ [à cidade (de Roma) e ao mundo] – habitualmente reservada aos dias de Páscoa e 
Natal, além da eleição de um novo pontífice -, com possibilidade de indulgência plenária para os católicos. 

Esta é uma bênção exclusiva do Papa e está associada à remissão das penas pelos pecados 
cometidos (indulgência), de acordo com a doutrina católica. 

Francisco lamentou que a humanidade tenha vindo a perder as suas “raízes” e a sua memória, 
ignorando os mais velhos, que apresentou como a “imunidade necessária para enfrentar as adversidades”. 

A intervenção destacou a importância de criar uma consciência de “pertença como irmãos”, 
travando a “avidez do lucro”, a pobreza e a destruição da natureza, num momento apresentado como 
“tempo de decisão”. 

“É o tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não o 
é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a Ti, Senhor, e aos outros”, assinalou o pontífice. 

Francisco elogiou as pessoas “exemplares” que têm dado a sua vida ao serviço dos outros, 
durante a pandemia. 

“Pessoas comuns (habitualmente esquecidas), que não aparecem nas manchetes dos jornais e 
revistas, nem nas grandes passarelas do último espectáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever os 
acontecimentos decisivos da nossa história: médicos, enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores dos 
supermercados, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, 
religiosas e muitos – mas muitos – outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho”. 

Com a custódia eucarística nas suas mãos, o Papa abençoou a cidade de Roma e o mundo, desde 
a porta principal da Basílica de São Pedro, num momento em que se misturaram os sons dos sinos no 
Vaticano e o das ambulâncias que circulavam na capital italiana. 

Para esta oração, foram levados até ao Vaticano o ícone de Maria ‘Salus populi Romani’, que se 
venera na Basílica de Santa Maria Maior, local onde o Papa costuma rezar antes e depois de cada viagem 
internacional, para pedir a intercessão da Virgem Maria; e a cruz venerada na igreja de São Marcelo al 
Corso, um crucifixo considerado milagroso que, segundo a tradição popular, pôs fim à peste de 1522. 

O mesmo ícone de Nossa Senhora foi levado em procissão pelo Papa Gregório I em 593, para 
pedir o fim da peste; em 1837, Gregório XVI rezou junto da imagem pelo final de uma epidemia de cólera. 

Quanto ao crucifixo em madeira, da igreja de São Marcelo, foi abraçado por São João Paulo II 
no final da Jornada do Perdão durante o grande jubileu do ano 2000. 

“No meio deste isolamento que nos faz padecer a limitação de afectos e encontros e 
experimentar a falta de tantas coisas, ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva: Ele ressuscitou e vive 
ao nosso lado”, pediu Francisco. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Ez 37, 12-14 
 

SALMO RESPONSORIAL      Salmo 129 (130),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 (R. 7) 
No Senhor está a misericórdia e abundante redenção. 
 

LEITURA II          Rom 8, 8-11 
 

EVANGELHO – Forma longa          Jo 11, 1-45 
«Eu sou a ressurreição e a vida» 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Naquele tempo, estava doente certo homem, Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de Maria, 
sua irmã. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e Lhe tinha enxugado os 
pés com os cabelos. Era seu irmão Lázaro que estava doente. As irmãs mandaram então dizer 
a Jesus: «Senhor, o teu amigo está doente». Ouvindo isto, Jesus disse: «Essa doença não é 
mortal, mas é para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho do homem». 
Jesus era amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro. Entretanto, depois de ouvir dizer que ele 
estava doente, ficou ainda dois dias no local onde Se encontrava. Depois disse aos discípulos: 
«Vamos de novo para a Judeia». Os discípulos disseram-Lhe: «Mestre, ainda há pouco os 
judeus procuravam apedrejar-Te e voltas para lá?». Jesus respondeu: «Não são doze as horas 
do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de 
noite, tropeça, porque não tem luz consigo». Dito isto, acrescentou: «O nosso amigo Lázaro 
dorme, mas Eu vou despertá-lo». Disseram então os discípulos: «Senhor, se dorme, estará 
salvo». Jesus referia-se à morte de Lázaro, mas eles entenderam que falava do sono natural. 
Disse-lhes então Jesus abertamente: «Lázaro morreu; por vossa causa, alegro-Me de não ter 
estado lá, para que acrediteis. Mas, vamos ter com ele». Tomé, chamado Dídimo, disse aos 
companheiros: «Vamos nós também, para morrermos com Ele». Ao chegar, Jesus encontrou 
o amigo sepultado havia quatro dias. Betânia distava de Jerusalém cerca de três quilómetros. 
Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, para lhes apresentar condolências pela morte 
do irmão. Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu encontro, 
enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: «Senhor, se tivesses estado aqui, 
meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus To 
concederá». Disse-lhe Jesus: «Teu irmão ressuscitará». Marta respondeu: «Eu sei que há-de 
ressuscitar na ressurreição do último dia». Disse-lhe Jesus: «Eu sou a ressurreição e a vida. 
Quem acredita em Mim, ainda que tenha morrido, viverá; e todo aquele que vive e acredita 
em Mim, nunca morrerá. Acreditas nisto?». Disse-Lhe Marta: «Acredito, Senhor, que Tu és o 
Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo». Dito isto, retirou-se e foi chamar 
Maria, a quem disse em segredo: «O Mestre está ali e manda-te chamar». Logo que ouviu 
isto, Maria levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas 
estava no lugar em que Marta viera ao seu encontro. Então os judeus que estavam com Maria 
em casa para lhe apresentar condolências, ao verem-na levantar-se e sair rapidamente, 
seguiram-na, pensando que se dirigia ao túmulo para chorar. Quando chegou aonde estava 
Jesus, Maria, logo que O viu, caiu-Lhe aos pés e disse-Lhe: «Senhor, se tivesses estado aqui, 
meu irmão não teria morrido». Jesus, ao vê-la chorar, e vendo chorar também os judeus que 
vinham com ela, comoveu-Se profundamente e perturbou-Se. Depois perguntou: «Onde o 
pusestes?». Responderam-Lhe: «Vem ver, Senhor». E Jesus chorou. Diziam então os judeus: 
«Vede como era seu amigo». Mas alguns deles observaram: «Então Ele, que abriu os olhos 
ao cego, não podia também ter feito que este homem não morresse?». Entretanto, Jesus, 
intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta, com uma pedra posta à entrada. 
Disse Jesus: «Tirai a pedra». Respondeu Marta, irmã do morto: «Já cheira mal, Senhor, pois 
morreu há quatro dias». Disse Jesus: «Eu não te disse que, se acreditasses, verias a glória de 
Deus?». Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos ao Céu, disse: «Pai, dou-Te graças 
por Me teres ouvido. Eu bem sei que sempre Me ouves, mas falei assim por causa da 
multidão que nos cerca, para acreditarem que Tu Me enviaste». Dito isto, bradou com voz 
forte: «Lázaro, sai para fora». O morto saiu, de mãos e pés enfaixados com ligaduras e o 
rosto envolvido num sudário. Disse-lhes Jesus: «Desligai-o e deixai-o ir». Então muitos 
judeus, que tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus fizera, acreditaram n’Ele. 
Palavra da salvação. 

Palavra na Vida… 
 

Neste 5º Domingo da Quaresma, a liturgia garante-nos que o 
desígnio de Deus é a comunicação de uma vida que ultrapassa 
definitivamente a vida biológica: é a vida definitiva que supera a 
morte. Na primeira leitura, o Senhor oferece ao seu Povo exilado, desesperado e 
sem futuro (condenado à morte) uma vida nova. Essa vida vem pelo Espírito, 
que irá recriar o coração do Povo e inseri-lo numa dinâmica de obediência a 
Deus e de amor aos irmãos. A segunda leitura lembra aos cristãos que, no dia 
do seu Baptismo, optaram por Cristo e pela vida nova que Ele veio oferecer. 
Convida-os, portanto, a ser coerentes com essa escolha, a fazerem as obras de 
Deus e a viverem “segundo o Espírito”. 

O Evangelho garante-nos que Jesus veio realizar o desígnio de Deus e 
dar aos homens a vida definitiva. Ser “amigo” de Jesus e aderir à sua proposta 
(fazendo da vida uma entrega obediente ao Pai e um dom aos irmãos) é entrar 
na vida definitiva. Os crentes que vivem desse jeito experimentam a morte 
física; mas não estão mortos: vivem para sempre em Deus. 

A questão principal do Evangelho deste domingo – e que é uma 
questão determinante para a nossa existência de crentes – é a afirmação de que 
não há morte para os “amigos” de Jesus – isto é, para aqueles que acolhem a 
sua proposta e que aceitam fazer da sua vida uma entrega ao Pai e um dom aos 
irmãos. Os “amigos” de Jesus experimentam a morte física; mas essa morte não 
é destruição e aniquilação: é, apenas, a passagem para a vida definitiva. Mesmo 
que estejam privados da vida biológica, não estão mortos: encontraram a vida 
plena, junto de Deus. A história de Lázaro pretende representar essa realidade. 

No dia do nosso Baptismo, escolhemos essa vida plena e definitiva que 
Jesus oferece aos seus e que lhes garante a eternidade. A nossa vida tem sido 
coerente com essa opção? A nossa existência tem sido uma existência egoísta e 
fechada, que termina na morte, ou tem sido uma existência de amor, de partilha, 
de dom da vida, que aponta para a realização plena do homem e para a vida 
eterna? 

Ao longo da nossa existência nesta terra, convivemos com situações em 
que somos tocados pela morte física daqueles a quem amamos… É natural que 
fiquemos tristes pela sua partida e por eles deixarem de estar fisicamente 
presentes a nosso lado. A nossa fé convida-nos, no entanto, a ter a certeza de 
que os “amigos” não são aniquilados: apenas encontraram essa vida definitiva, 
longe da debilidade e da finitude humanas. 

Diante da certeza que a fé nos dá, somos convidados a viver a vida sem 
medo. O medo da morte como aniquilamento total torna o homem cauteloso e 
impotente face à opressão e ao poder dos opressores; mas libertando-nos do 
medo da morte, Jesus torna-nos livres e capacita-nos para gastar a vida ao 
serviço dos irmãos, lutando generosamente contra tudo aquilo que oprime e que 
rouba ao homem a vida plena. 
 
 
 
 
 
 

ORAÇÃO… 
Sim! Também nós queremos acreditar que Tu és a vida 

eterna. Liberta-nos das dúvidas e incertezas que nos impedem de 
sair da escuridão para acreditarmos que ressuscitaste e nos 
ofereces a felicidade de uma vida eterna. 
 
 
 


