
 

 

 

Palavra 
A OBEDIÊNCIA DA CRUZ 

 
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 do-
mingo 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 projetos 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 ser-
viço 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. 
 

*** 
 

“Celebramos o Domingo de Ramos. Na Via Sacra ouvimos a história do 
caminho final de Jesus até à Cruz. Não foi fácil, não foi bonito. Mas esse 
caminho deu frutos até ao dia de hoje. Sermos membros da Igreja é fruto 
da Paixão de Jesus. E para imitarmos verdadeiramente Jesus temos de o 
conhecer, de saber o seu caminho de cor. 
Vamos iniciar a Semana Santa e façamos um esforço por acompanhar 
pela internet ou pela TV as celebrações pascais. Na Missa de Quinta Feira 
Santa, na Celebração de Sexta Feira Santa e na Missa maior de todo o 
ano litúrgico – na Vigília Pascal – que inaugura o Tempo Pascal. A Páscoa 
é a festa maior dos cristãos e viver, mesmo que em casa, a celebração 
leva-nos mais perto de Jesus. Vamos viver esta época com Jesus!” 
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Informando 
Na Semana que terminou, lembrámos o aniversário da morte do nosso 
Pe. Carlos. Fica numa linha o registo da oração e da saudade, sempre presen-
te. O espaço disponível, grande que fosse, seria insuficiente e a falta de enge-
nho total para dizer o que isso significa para toda uma comunidade, mesmo 
para aqueles que não tiveram o privilégio de ter partilhado com ele uma parte 
importante da vida pessoal e comunitária de cada um. O nosso Prior tem con-
seguido manter, na memória que faz, a linha certa da saudade sem saudosis-
mo. Como o Pe. Carlos quereria. Lembremo-lo neste (1 de Abril) seu verdadei-
ro dies natalis, tal como no aniversário, na próxima sexta-feira. 
Na semana anterior (a 27 de Março), vimos todos, com emoção e com uma 
oração espontânea a brotar dos nossos corações, o Papa a atravessar sozi-
nho aquela Praça que estamos habituados a ver palpitante de vida. “O 
Papa está sozinho, coitadinho!” dizia uma pequenita de três anos. Era só o que 
ela podia ver, como todos nós, com os olhos do corpo. Com os olhos do co-
ração e da alma, pudemos ver uma assembleia reunida, talvez a maior 
que algum Papa teve alguma vez à sua volta, muito para além de todas 
as periferias de uma Igreja de vocação universal porque é católica. 
Oremos, com Cristo, a Virgem Maria,  todos os santos e todos os ho-
mens de boa vontade. 
E hoje, recordemos, apenas, um extracto do texto que a Liturgia das 
Horas nos ofereceu este Sábado (Sermões de São Gregório de Nazianzo, 
bispo, Sec. IV) 

“Seremos participantes da Páscoa” 
“Seremos participantes da Páscoa, por enquanto ainda em figura […]. 
Mas em breve participaremos de modo mais perfeito e mais puro, 
quando o Verbo celebrar connosco a Páscoa nova no reino de seu Pai, 
manifestando-nos e revelando-nos o que até agora só em parte nos mostrou. 
A nossa Páscoa é sempre nova. […]. 
Tomemos parte também nós nesta festa ritual, não segundo a letra 
mas segundo o Evangelho; de modo perfeito, não imperfeito; de modo 
eterno, não temporal. Seja a nossa capital, não a Jerusalém terrena 
mas a cidade celeste,  
[…] ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor sobre o altar celeste, 
juntamente com os coros angélicos. […] ofereçamo-nos a Ele cada dia, 
com todas as nossas acções. 
Aceitemos tudo por amor do Verbo, imitemos com os nossos sofrimen-
tos a sua paixão, honremos com o nosso sangue o seu Sangue, e su-
bamos corajosamente à sua cruz. 
Se és Simão Cireneu, toma a cruz e segue o Senhor. 
Se és crucificado com Ele como um ladrão, faz como o bom ladrão e reconhece 
a Deus; se por tua causa Ele foi tratado como um malfeitor, torna-te 
justo por seu amor. 
Preso à tua cruz, adora Aquele que por ti foi crucificado; aprende a ti-
rar proveito da tua própria iniquidade, adquire com a morte a salvação. 
[…] 
Se és José de Arimateia, pede o corpo de Cristo a quem O crucificou, e 
assim será tua a vítima que expiou o pecado do mundo. 
Se és Nicodemos, o adorador nocturno de Deus, unge-O com aromas para a 
sua sepultura. 
Se és Maria, ou a outra Maria, ou Salomé, ou Joana, chora por Ele, levanta-
te de manhã cedo, e procura ser o primeiro a ver a pedra removida e a 
encontrar talvez os Anjos ou, melhor ainda, o próprio Jesus.” 
Preparemos, assim, a Páscoa do Senhor, vivendo bem a Semana Santa. 
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Suspensão de atividades Pastorais … 
 

Celebrações Eucarísticas de 2ª a Domingo - CANCELADAS 

Celebrações Eucarísticas na Nª Srª do Rosário - CANCELADAS 

 Calendário Paroquial Dia  

Dia Mundial da Juventude 5 Abril Domingo 

Acontece … 
 

Link de acesso à transmissão online:  
https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live  
 

- Transmissão online da Oração do Rosário e da Eucaristia, de 2ª a 6ª, a 
partir das 18h30 - Através do Facebook do Prior 

- Transmissão online da Eucaristia Dominical, às 11h - Através do Youtube 
da Paróquia e do Facebook do Prior:  

- Transmissão online das Celebrações do Tríduo Pascal - Através do You-
tube da Paróquia e do Facebook do Prior 

LEITURAS       5 - DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR 

Is. 50, 4-7   /  Sal. 21 (22)  /  Filip. 2, 6-11  /  Mt. 26, 14—27 ou Mt. 27, 11-54   /  Semana II Saltério  

 

9 - QUINTA-FEIRA SANTA DA CEIA DO SENHOR 

Ex. 12, 1-8. 11-14   /  Sal. 115 (116)  /  1 Cor. 11, 23-26  /  Jo. 13, 1-15  

10 - SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO DO SENHOR 

Is. 52, 13—53, 12   /  Sal. 30 (31)  /  Hebr. 4, 14-16—5, 7-9  /  Jo. 18, 1—19, 42  

12 - DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR 

Act. 10, 34a. 37-43   /  Sal. 117 (118)  /  Col. 3, 1-4 ou 1 Cor. 5, 6b-8  /  Jo. 20, 1-9  

Sal. 22 (23) 
Sal. 101 (102) 

Sal. Dan. 3, 52-56 

Jo. 8, 1-11 
Jo. 8, 21-30 

Jo. 8, 31-42 

Dan. 13, 41c-62 
Num. 21, 4-9 

Dan. 3, 14-20. 91-92. 95 

- 2ª Feira - 
- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 
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