
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Voz do Pastor – A Cruz de Cristo peregrina connosco 
Iniciamos a Semana Santa com a celebração do Domingo de Ramos. Nesta celebração da Paixão e Morte 

de Jesus são benzidos os ramos para recordar a entrada triunfal de Jesus na cidade Santa de Jerusalém, onde foi 
aclamado como rei. “Hossana! Hossana ao Filho de David! Bendito Aquele que vem em nome do Senhor”. O 
nosso rei vem montado numa jumentinha: “Bendito Aquele que vem em nome do Senhor”. 

“Hossana tu reinarás, na Cruz tu nos salvarás! É sobre a protecção da Santa Cruz, que iniciamos este tempo 
de graça e salvação, que nos conduz com esperança aos verdadeiros mistérios da vida, cheios de júbilo e 
confiança chegaremos renovados às Festas da Páscoa da Ressurreição. […] 

Aprendamos a contemplar a vida de Jesus, olhando para o crucificado. Ele deu a vida por nós e pela 
humanidade, nas Suas Santas Chagas fomos curados. Ao olhar para Aquele que foi levantado na cruz 
descobrimos o tesouro do nosso resgate e da libertação do domínio do mal e da força do pecado. 

A árvore da vida manifestou-se na cruz do Senhor. A cruz tornou-se remédio para curar todos os males e 
enfermidades do mundo. As chagas e as feridas de Jesus, que lhe causaram tanto sofrimento no mistério da sua 
paixão e morte, foram oferecidas ao Pai pela nossa salvação. Nós fomos lavados com as gotas de água e de 
sangue, que jorraram do seu lado santíssimo aberto para se tornarem o remédio e a salvação de todo o género 
humano. 

O seguimento de Jesus implica desprendimento, radicalidade e compromisso de fé. “Quem quiser ser meu 
discípulo, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me”. O discípulo não é mais do que o seu 
Mestre. O Filho do Homem veio para servir e dar a vida por todos. O caminhar com Cristo é um desafio para 
peregrinar em santidade para a Jerusalém celeste acompanhado por Maria. […] 

Jesus entregou-se voluntariamente à morte na cruz pelos nossos pecados. Valorizemos a vivência do 
Domingo de Ramos, do Tríduo Pascal com os mistérios do Sacerdócio, da Eucaristia e do mandamento novo do 
amor; acolhamos o dom do sofrimento do crucificado e a sua morte na cruz como oferta de salvação; 
busquemos no silêncio e na oração, o despontar do novo dia que nos traz a vida nova em Jesus Cristo, o 
Ressuscitado na manhã solene de Páscoa. 

Anunciemos ao mundo a Morte do Senhor Jesus, proclamemos a Sua Ressurreição, esperando a Sua vinda 
gloriosa. 

Como discípulos missionários, todos juntos, ajudemos os jovens a fazer o caminho sinodal, pregando ao 
mundo Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado. 
† António Luciano, Bispo de Viseu 
 

DINÂMICA DA QUARESMA: “ALIMENTADOS PELO PÃO DA VIDA…” 
DOMINGO DE RAMOS – 10 DE ABRIL (TESTEMUNHAR) 

ORAÇÃO – “Senhor Jesus, Te louvamos e adoramos, Tu que na Cruz destes a vida 
por cada um de nós, redimindo a Humanidade. Faz de nós dignos merecedores 
dessa doação total e testemunhas convictos do Teu amor incondicional. Ámen.” 
COMPROMISSO SEMANAL – Para melhor sentir, aprofundar e viver o mistério 
da Páscoa de Cristo, vou participar nas celebrações litúrgicas da Semana Santa: 
Quinta-Feira, Sexta-Feira e Vigília Pascal, no Sábado de Aleluia. 
 

*********************************************************************** 

N.B.: A nossa Renúncia Quaresmal deste ano destina-se à Diocese de S. Tomé e 
Príncipe e para Butembo, Congo. 

Domingo 2ªfeira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 
10 11 12 13 14 15 16 17 

8h30 
Forninhos 
10h 
Dornelas 
11h30 
PenaVerde 
14h Queiriz 
15h30 
Matança 
 
Confissões: 
17h30 
Eirado 
18h 
Carapito 

* * 

18h 
Aveleiras 
(Queiriz) 
 
19h Moreira 
(PenaVerde) 

10h Missa 
Crismal na 
Sé de Viseu. 
 
14h30 
Matança 
15h45 
Forninhos 
17h 
Dornelas 
18h15 
Queiriz 
19h30 
PenaVerde 

14h30 
Matança 
15h45 
Forninhos 
17h 
Dornelas 
18h15 
Queiriz 
19h30 
PenaVerde 

19h30 
Dornelas 
 
21h30 
PenaVerde 

8h 
PenaVerde 
 
9h30 
Queiriz 
 
11h 
Dornelas 
 
14h 
Forninhos 
 
15h30 
Matança 
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Palavra de Deus… 
 

Leitura I           Is. 50, 4-7 
«Não desviei o meu rosto dos que Me ultrajavam, 

mas sei que não ficarei desiludido» 
 
Leitura do Livro de Isaías 
O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma 
palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus 
ouvidos, para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os 
ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me 
batiam e a face aos que me arrancavam a barba; não desviei o meu rosto dos que me 
insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e, por isso, não fiquei 
envergonhado; tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido. 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL            Sal. 21 (22), 8-9.17-18a.19-20.23-24 (R. 2a) 
Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes?  
 
LEITURA II         Filip 2, 6-11 

«Humilhou-Se a Si próprio; por isso Deus O exaltou» 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses 
Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se valeu da sua igualdade com Deus, mas 
aniquilou-Se a Si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-Se semelhante aos 
homens. Aparecendo como homem, humilhou-Se ainda mais, obedecendo até à morte e 
morte de cruz. Por isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome que está acima de todos os 
nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e 
toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. 
Palavra do Senhor. 
 

A leitura da Paixão do Senhor faz-se sem círios nem incenso, sem saudação 
nem signação do livro. É lida pelo diácono ou, na falta dele, pelo próprio sacerdote. 
Também pode ser lida por leitores, reservando, quando possível, a parte de Cristo ao 
sacerdote. Só os diáconos (e não os outros), antes da leitura da Paixão, pedem a 
bênção ao sacerdote, como de costume antes do Evangelho. 

Depois da leitura da Paixão do Senhor, faz-se, conforme as circunstâncias, 
uma breve homilia. 
 
Evangelho – forma longa             Lc 22, 14 – 23, 56 
 

São Lucas é evangelista especialmente culto, pois que, segundo a tradição, era 
médico, e muito atento a circunstâncias mais significativas da sensibilidade dos 
participantes da Paixão do Senhor, como na referência às mulheres que desde a 
Galileia O tinham acompanhado e Lhe saíram ao encontro no caminho do Calvário e O 
seguiram até à hora da sua morte; é ele o único que refere o suor de sangue na agonia 
de Jesus, como também a oração do bom ladrão na cruz e o perdão que em resposta o 
Senhor lhe oferece. Ele é, de facto, o evangelista da misericórdia de Jesus. 
 
N Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas […] 
 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia deste último Domingo da Quaresma 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 anónimo, 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. 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. 

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. 

Celebrar a paixão e morte de Jesus é abismar-se na contemplação de 
um Deus a quem o amor tornou frágil… Por amor, Ele veio ao nosso 
encontro, assumiu os nossos limites, experimentou a fome, o sono, o 
cansaço, conheceu a mordedura das tentações, tremeu perante a morte, suou 
sangue antes de aceitar a vontade do Pai; e, estendido no chão, esmagado 
contra a terra, atraiçoado, abandonado, incompreendido, continuou a amar. 
Desse amor resultou vida plena, que Ele quis repartir connosco “até ao fim 
dos tempos”: esta é a mais espantosa história de amor que é possível contar; 
ela é a boa notícia que enche de alegria o coração dos crentes. 

Contemplar a cruz onde se manifesta o amor e a entrega de Jesus 
significa assumir a mesma atitude e solidarizar-se com aqueles que são 
crucificados neste mundo: os que sofrem violência, os que são explorados, 
os que são excluídos, os que são privados de direitos e de dignidade… 
Significa denunciar tudo o que gera ódio, divisão, medo, em termos de 
estruturas, valores, práticas, ideologias. Significa evitar que os homens 
continuem a crucificar outros homens. Significa aprender com Jesus a 
entregar a vida por amor… Viver deste jeito pode conduzir à morte; mas o 
cristão sabe que amar como Jesus é viver a partir de uma dinâmica que a 
morte não pode vencer: o amor gera vida nova e introduz na nossa carne os 
dinamismos da ressurreição. 
 


