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Defende-te do inimigo invisível 
Mensagem do nosso Bispo D. António Luciano  

Faz guerra ao Coronavírus (Covid 19), o inimigo invisível de toda a 

humanidade, com gestos de paz, com palavras de oração, com silêncio de 

quarentena e com gestos de partilha e solidariedade para com todos, em especial os 

doentes. 

Temos que multiplicar medidas de isolamento, como meio de travar a 

propagação do Coronavírus (Covid 19). 

– Continuemos a rezar juntos por todos: doentes, infectados, famílias, os que estão suspeitos ou em 

quarentena. 

Rezemos pelas autoridades e por todos os que cuidam das pessoas doentes e dos idosos nos hospitais, 

nos lares, nas residências, os sem-abrigo.  

Rezemos pelos que vivem sós e com medo, pelas famílias fechadas em casa com os seus filhos, pelos 

que não podem ir à escola e por todos os que têm de trabalhar para benefício de todos. 

Rezemos… Rezemos todos sem cessar, para que Deus nos livre de todo o mal. Desta pandemia, livrai-

nos, Senhor. Livrai o nosso país, livrai a Europa e o mundo inteiro. 

Nós sacerdotes continuemos a celebrar a Eucaristia de forma privada, rezando pelo nosso povo, por 

todas as vítimas, pelo santo Padre, pelos Bispos, sacerdotes, diáconos e consagrados, pelos leigos, por todos 

os crentes e por toda a humanidade. 

Pelo telemóvel falemos com quem pudermos. Pela internet e outras tecnologias, dialoguemos, 

encorajemos, façamo-nos próximos. Criemos proximidade para que ninguém se sinta sozinho. 

Em relação aos Sacramentos do Baptismo e Matrimónio, se possível, sejam adiados. Se não for possível, 

celebrem-se de modo digno e com simplicidade, para garantir o cumprimento da lei e a validade canónica, 

Só com a família e as pessoas necessárias. 

Em relação às Exéquias, devemos tomar medidas de precaução cumprindo as regras propostas pelo 

Governo e DGS, as orientações da Conferência Episcopal e as da Nota Episcopal da nossa Diocese. Sejamos 

prudentes, de consciência lúcida, preventivos, respeitando o isolamento social e o encerramento da urna; as 

pessoas fiquem dispersas pelo lugar sagrado, animando-as na sua dor, na experiência da morte do seu ente 

querido e no luto vivido, animados na Esperança Pascal que nos é oferecida por Jesus Cristo Ressuscitado 

vencedor do pecado e da morte. 

As Celebrações sejam dignas, em espírito de fé, breves e de acordo com o previsto no Ritual das 

Exéquias, para não haver tempo demasiado longo de contacto das pessoas umas com as outras. 

Que Deus nos ajude, conforte os doentes, dê o eterno descanso aos defuntos, fortaleça as famílias e a 

todos nos conceda um espírito de compaixão, de misericórdia, caridade, solidariedade e resiliência. 

Viseu, 17 de Março de 2020 

+ António Luciano, Bispo de Viseu  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 
 

Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. 

Cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. 

Depois disse-lhe:  

«Vai lavar-te à piscina de Siloé»;  

Siloé quer dizer «Enviado».  

Ele foi, lavou-se e começou a ver.  

Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que o viam a mendigar:  

«Não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola?».  

Uns diziam: «É ele». Outros afirmavam: «Não é. É parecido com ele».  

Mas ele próprio dizia: «Sou eu».  

Levaram aos fariseus o que tinha sido cego.  

Era sábado esse dia em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos.  

Por isso, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista.  

Ele declarou-lhes:  

«Jesus pôs-me lodo nos olhos; depois fui lavar-me e agora vejo».  

Diziam alguns dos fariseus:  

«Esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado».  

Outros observavam: «Como pode um pecador fazer tais milagres?».  

E havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego:  

«Tu que dizes d’Aquele que te deu a vista?». O homem respondeu:  

«É um profeta». Replicaram-lhe então eles:  

«Tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos?».  

E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-

lhe: «Tu acreditas no Filho do homem?». Ele respondeu-Lhe: «Quem é, Senhor, 

para que eu acredite n'Ele?». Disse-lhe Jesus: «Já O viste: é quem está a falar 

contigo». O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: «Eu creio, Senhor».    

1ª Leitura | 1 Sam 16, 1b.6-7.10-13a 

«Deus não vê como o homem; o homem olha às aparências, o Senhor vê o coração.» 

Salmo Responsorial | Sl 22 (23) 

O Senhor é meu pastor: nada me faltará. 

2ª Leitura | Ef 5, 8-14 

«Desperta e levanta-te do meio dos mortos, e Cristo brilhará sobre ti.» 

Evangelho | Mt 4, 1-11 

«Jesus pôs-me lodo nos olhos; depois fui lavar-me e agora vejo.» 
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… para a vida. 
 

 

As leituras deste Domingo propõem-nos o tema da “luz”. 
Definem a experiência cristã como “viver na luz”. 

A primeira leitura não se refere directamente ao tema da “luz”. No entanto, conta a escolha de 
David para rei de Israel e a sua unção: é um óptimo pretexto para reflectirmos sobre a unção que 
recebemos no dia do nosso Baptismo e que nos constituiu testemunhas da “luz” de Deus no 
mundo. A história da eleição de David quer sublinhar a lógica de Deus, que escolhe sem ter em 
conta os méritos, o aspecto ou as qualidades humanas que costumam impressionar os homens. 
Pelo contrário, Deus escolhe e chama, com frequência, os pequenos, os mais fracos, aqueles que o 
mundo marginaliza e considera insignificantes; e é através deles que age no mundo. Fica, assim, 
claro que quem leva a cabo a obra da salvação é Deus; os homens são apenas instrumentos, através 
dos quais Deus realiza a sua obra no mundo. 

Na segunda leitura, Paulo propõe aos cristãos de Éfeso que recusem viver à margem de Deus 
(“trevas”) e que escolham a “luz”. Em concreto, Paulo explica que viver na “luz” é praticar as obras 
de Deus (a bondade, a justiça e a verdade). Para Paulo, viver nas “trevas” é viver à margem de Deus, 
recusar as suas propostas, viver prisioneiro das paixões e dos falsos valores, no egoísmo e na auto-
suficiência. E viver na “luz” é acolher o dom da salvação que Deus oferece, aceitar a vida que Ele 
propõe, escolher a liberdade, tornar-se “filho de Deus”. Os cristãos são aqueles que escolheram 
viver na “luz”. O cristão não deve só escolher a luz, mas deve desmascarar as obras das “trevas”, de 
forma aberta e decidida. 

No Evangelho, Jesus apresenta-se como “a luz do mundo”; a sua missão é libertar os homens 
das trevas do egoísmo, do orgulho e da auto-suficiência. Aderir à proposta de Jesus é enveredar por 
um caminho de liberdade e de realização que conduz à vida plena.  

O nosso texto não é uma reportagem jornalística sobre a cura de um cego; mas é uma 
catequese, na qual se apresenta Jesus como a “luz” que veio iluminar o caminho dos homens. O 
“cego” da nossa história é um símbolo de todos os homens e mulheres que vivem na escuridão, 
privados da “luz”, prisioneiros dessas cadeias que os impedem de chegar à plenitude da vida. 

Depois, o texto coloca em cena várias personagens; essas personagens vão assumir representar 
vários papéis e assumir atitudes diversas diante da cura do cego. Os primeiros a ocupar a cena são 
os vizinhos e conhecidos do cego: representam aqueles que percebem a novidade da proposta que 
Jesus traz, que sabem que essa proposta é libertadora, mas que vivem na inércia, no comodismo e 
não estão dispostos a sair do seu “cantinho”, do seu mundo limitado, para ir ao encontro da “luz”. 

Um outro grupo interveniente é o dos fariseus: representam aqueles que têm conhecimento da 
novidade de Jesus, mas não estão dispostos a acolhê-la e sentem-se mais confortáveis nos seus 
esquemas de escravidão e auto-suficiência e não estão dispostos a renunciar às “trevas”. 

Finalmente, reparemos no “percurso” que o homem curado por Jesus faz. Antes de se encontrar 
com Jesus, é um homem prisioneiro das “trevas”, dependente e limitado. Depois, encontra-se com 
Jesus e recebe a “luz” (do encontro com Jesus resulta sempre uma proposta de vida nova para o 
homem). 

 
 

Quais são os esquemas, comportamentos e valores que devem ser 

definitivamente saneados da minha vida, a fim de que eu seja um 

testemunho da “luz”? 
 

 

 

 

 



Da Palavra… 

 

 

 

 
 

 

4. A duração da Quaresma está baseada na simbologia do número 40 na 

Bíblia. 

Os 40 dias da Quaresma representam o mesmo número de dias que 

Jesus passou no deserto antes de começar sua vida pública, os quarenta 

dias do dilúvio, os quarenta dias da marcha do povo judeu pelo deserto, os quarenta dias de Moisés e 

Elias na montanha e os 400 anos que durou a estadia dos judeus no Egito. 

Na Bíblia, o número quatro simboliza o universo material, seguido de zeros significa o tempo de nossa 

vida na terra, seguido de provas e dificuldades.  

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 93 464 53 25; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 
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