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Humanamente  

em prevenção,  

contenção e oração 
No contexto actual, como cristãos vamos viver o 

Domingo de Ramos a partir das nossas casas, meditando 

sobre o mistério da Entrada Solene de Jesus na cidade santa 

de Jerusalém e meditar no dom da sua Paixão e Morte. 

Coloquemos nas nossas varandas e janelas uma cruz, 

sinal do grande amor de Cristo por todos os homens. 

Na SEGUNDA-FEIRA SANTA, podemos viver o dia com a meditação do Salmo 50: Senhor, 

tem piedade de mim, porque sou pecador. Rezemos pelas autoridades, pelos profissionais de 

saúde e por todos os que ajudam a aliviar os que sofrem nesta pandemia. 

Na TERÇA-FEIRA SANTA, podemos rezar o Salmo 22: O Senhor é o meu Pastor, nada me 

faltará. Rezemos pela santificação das famílias, pelas crianças e jovens em catequese. 

Na QUARTA-FEIRA SANTA, rezar com Isaías 52: Ver em Jesus Cristo o Servo sofredor e 

unir aos méritos de Cristo todos os que sofrem por causa do Covid-19 e toda a humanidade. 

Rezemos pelos que cuidam dos doentes e idosos e também pelo eterno descanso de todos 

os defuntos. 

Na QUINTA-FEIRA SANTA, meditar no Mistério de Cristo Sumo e Eterno Sacerdote. Rezar 

pela santificação dos nossos sacerdotes e unirmos ao seu ministério a nossa oração pela 

comunhão e unidade do presbitério e da Igreja. Em 

ausência da celebração pública da Eucaristia, vivamos 

o dia em Eucaristia, em Acção de Graças, em Adoração 

e façamos a comunhão espiritual. São Paulo VI dizia: 

“A Eucaristia é o maior dom do Coração de Cristo”. 

Rezemos pelos nossos seminaristas e pelo aumento 

das vocações sacerdotais. 
 (Continua na última página)  
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Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 
Naquele tempo, Jesus foi levado à presença do governador Pilatos, que lhe perguntou: «Tu és o Rei dos judeus?». Jesus respondeu: «É 

como dizes». Mas, ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-Lhe então Pilatos: «Não ouves 

quantas acusações levantam contra Ti?». Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, 

pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso, à escolha do povo. Nessa altura, havia um preso famoso, chamado 

Barrabás. E, quando eles se reuniram, disse-lhes Pilatos: «Qual quereis que vos solte? Barrabás, ou Jesus, chamado Cristo?». Ele bem 

sabia que O tinham entregado por inveja. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse 

Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-lhes: «Qual dos dois quereis que vos solte?». Eles 

responderam: «Barrabás». Disse-lhes Pilatos: «E que hei-de fazer de Jesus, chamado Cristo?». Responderam todos: «Seja 

crucificado». Pilatos insistiu: «Que mal fez Ele?». Mas eles gritavam cada vez mais: «Seja crucificado». Pilatos, vendo que não 

conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: «Estou inocente do sangue 

deste homem. Isso é lá convosco». E todo o povo respondeu: «O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos». Soltou-lhes então 

Barrabás. E, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-lh’O para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus 

para o pretório e reuniram à volta d’Ele toda a coorte. Tiraram-Lhe a roupa e envolveram-n’O num manto vermelho. Teceram uma coroa 

de espinhos e puseram-Lha na cabeça e colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante d’Ele, escarneciam-n’O, dizendo: 

«Salve, Rei dos judeus!». Depois, cuspiam-Lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-Lhe com ela na cabeça. Depois de O terem 

escarnecido, tiraram-Lhe o manto, vestiram-Lhe as suas roupas e levaram-n’O para ser crucificado. Chegados a um lugar chamado 

Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, deram-Lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois de o provar, não quis beber. 

Depois de O terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, e ficaram ali sentados a guardá-l’O. Foram 

crucificados com Ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-n’O e abanavam a cabeça, dizendo: 

«Tu que destruías o templo e o reedificavas em três dias, salva-Te a Ti mesmo; se és Filho de Deus, desce da cruz». Os príncipes dos 

sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam d’Ele, dizendo: «Salvou os outros e não pode salvar-Se a Si 

mesmo! Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos n’Ele. Confiou em Deus: Ele que O livre agora, se O ama, porque disse: 

‘Eu sou Filho de Deus’». Até os salteadores crucificados com Ele O insultavam. Desde o meio-dia até às três horas da tarde, as trevas 

envolveram toda a terra. E, pelas três horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: «Eli, Eli, lemá sabactáni?», que quer dizer: «Meu 

Deus, meu Deus, porque Me abandonastes?». Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: «Está a chamar por Elias». Um deles correu 

a tomar uma esponja, embebeu-a em vinagre, pô-la na ponta duma cana e deu-Lhe a beber. Mas os outros disseram: «Deixa lá. Vejamos 

se Elias vem salvá-l’O». E Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou. Então, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a 

baixo; a terra tremeu e as rochas fenderam-se. Entretanto, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o tremor de terra 

e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram: «Este era verdadeiramente Filho de Deus».     

1ª Leitura | Is 50, 4-7 

«Infundirei em vós o meu espírito e revivereis.» 

Salmo Responsorial | Sl 21 (22) 

Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes? 

2ª Leitura | Filip 2, 6-11 

«Humilhou-Se a Si próprio; por isso Deus O exaltou.» 

Evangelho | Mt 27, 11-54 

«Este era verdadeiramente Filho de Deus.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia deste DOMINGO DE RAMOS convida-nos a contemplar esse Deus que, por amor, 
desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, fez-Se servo dos homens, deixou-
Se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. A cruz, que a liturgia deste 
domingo coloca no horizonte próximo de Jesus, apresenta-nos a lição suprema, o último 
passo desse caminho de vida nova que, em Jesus, Deus nos propõe: a doação da vida por 
amor. 

A primeira leitura apresenta-nos um profeta chamado por Deus a testemunhar no meio das 
nações a Palavra da salvação. Apesar do sofrimento e da perseguição, o profeta confiou em Deus e 
concretizou, com teimosa fidelidade, os projectos de Deus. O profeta não se demite: a paixão pela 
Palavra sobrepõe-se ao sofrimento e mostra toda a sua confiança no Senhor, que não abandona 
aqueles a quem chama. A certeza de que não está só, mas de que tem a força de Deus, torna o 
profeta mais forte do que a dor, o sofrimento, a perseguição. Por isso, o profeta “não será 
confundido”. Os primeiros cristãos viram neste “servo” a figura de Jesus. 

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de Cristo. Ele prescindiu do orgulho e da arrogância, 
para escolher a obediência ao Pai e o serviço aos homens, até ao dom da vida. É esse mesmo 
caminho de vida que a Palavra de Deus nos propõe. Jesus não deixou de ser Deus; mas aceitou 
descer até aos homens, fazer-Se servidor dos homens, para garantir vida nova para os homens. Esse 
“abaixamento” assumiu mesmo foros de escândalo: Jesus aceitou uma morte infamante, a morte 
de cruz, para nos ensinar a suprema lição do serviço, do amor radical, da entrega total da vida. No 
entanto, essa entrega completa ao plano do Pai não foi uma perda nem um fracasso: a obediência e 
entrega de Cristo aos projectos do Pai resultaram em ressurreição e glória. Em consequência da sua 
obediência, do seu amor, da sua entrega, Deus fez d’Ele o “Kyrios” (“Senhor”). 

O Evangelho convida-nos a contemplar a paixão e morte de Jesus: é o momento supremo de 
uma vida feita dom e serviço, a fim de libertar os homens de tudo aquilo que gera egoísmo e 
escravidão. Na cruz, revela-se o amor de Deus – esse amor que não guarda nada para si, mas que se 
faz dom total. 

A morte de Jesus tem de ser entendida no contexto daquilo que foi a sua vida. Desde cedo, 
Jesus apercebeu-Se de que o Pai O chamava a uma missão: anunciar esse mundo novo, de justiça, 
de paz e de amor para todos os homens. Para concretizar este projecto, Jesus passou pelos 
caminhos da Palestina “fazendo o bem” e anunciando a proximidade de um mundo novo, de vida, 
de liberdade, de paz e de amor para todos. Ensinou que Deus era amor e que não excluía ninguém, 
nem mesmo os pecadores; ensinou que os leprosos, os paralíticos, os cegos, não deviam ser 
marginalizados, pois não eram amaldiçoados por Deus; ensinou que eram os pobres e os excluídos 
os preferidos de Deus e aqueles que tinham um coração mais disponível para acolher o “Reino”; e 
avisou os “ricos” (os poderosos, os instalados), de que o egoísmo, o orgulho, a auto-suficiência, o 
fechamento só podiam conduzir à morte. O projecto libertador de Jesus entrou em choque, como 
era inevitável, com a atmosfera de egoísmo, de má vontade, de opressão que dominava o mundo. A 
morte de Jesus é a consequência lógica do anúncio do “Reino”: resultou das tensões e resistências 
que a proposta do “Reino” provocou entre os que dominavam. 

 Temos a coragem de fazer da nossa vida uma entrega radical ao projecto 

de Deus e à libertação dos nossos irmãos? O que é que ainda 

entrava a nossa aceitação de uma opção deste tipo?  

 

 

 



Da Palavra… 

 

 

(Continuação da primeira página) 

Na SEXTA-FEIRA SANTA, façamos a leitura da Paixão e 

Morte de Jesus segundo o Evangelho de João 18 e pelos 

méritos da sua morte peçamos a salvação de todo o 

género humano. Em casa, em família, façamos a adoração 

e contemplação da Santa Cruz, pedindo a Jesus o dom da 

vida eterna. Com Maria e João junto à Cruz, rezemos de 

modo especial pela paz, pela Igreja e pelas vítimas desta 

pandemia, pelos defuntos e famílias envolvidas em luto.  

No SÁBADO SANTO, dia de silêncio, oração, 

contemplação e luto, acompanhemos Jesus depositado 

no sepulcro. Rezemos pelos agonizantes e benditas almas 

do Purgatório, esperando com alegria a vivência da Vigília 

Pascal. Iluminados pela fé renovemos as nossas 

promessas baptismais e façamos o compromisso de levar 

ao mundo de hoje a luz verdadeira, que é Cristo 

Ressuscitado. 

DOMINGO DE PÁSCOA vivamos com alegria, fé, esperança e caridade mesmo em 

isolamento social, a grande festa dos cristãos, a festa da Vida Nova do Ressuscitado e 

enfeitemos a cruz com flores que colocamos à janela 

ou varanda da nossa casa. A Páscoa é a festa da vida e 

da alegria cristã. Cristo Ressuscitou! À volta da mesa, 

com a cruz enfeitada, vela acesa, símbolo de Cristo 

Ressuscitado, façamos a Visita Pascal em família 

desejando a todos espiritualmente Santas e Felizes 

Festas Pascais. Cristo Ressuscitou verdadeiramente, Aleluia, Aleluia! 

Com o exemplo e testemunho de Maria, a Mãe do Ressuscitado, São Teotónio e a Beata 

Rita Amada de Jesus desejo a todos os cristãos e pessoas de boa vontade uma bênção 

especial de Deus. 

Um obrigado sincero a todos por tanta generosidade, tantos sacrifícios, solidariedade, 

ajuda, proximidade e generosidade. 

Santas Festas Pascais a todos, sacerdotes, diáconos, consagrados, leigos, especialmente 

aos pobres, doentes, famílias, vítimas do Covid-19, autoridades, profissionais de saúde, 

voluntários e pessoas de boa vontade, e a todos os que acreditam que é preciso estarmos 

em casa para vencermos juntos o inimigo invisível. Ámen! 

Viseu, 31 de Março de 2020  

 D. António Luciano, Bispo de Viseu 

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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