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ENQUADRAMENTO GERAL
Isaías 42, 1-9

«Eis o meu servo, que Eu amparo, o meu eleito, que Eu preferi.
Fiz repousar sobre ele o meu espírito, para que leve às nações a verdadeira justiça.
Ele não gritará, não levantará a voz, não clamará nas ruas.
Não quebrará a cana fendida, não apagará a torcida que ainda fumega.
Anunciará com toda a fidelidade a verdadeira justiça.
Não desanimará, nem desfalecerá, até estabelecer na terra o direito,
as leis que os povos das ilhas esperam dele.
Eis o que diz o Senhor Deus, que criou os céus e os estendeu,
que consolidou a terra com a sua vegetação,
que deu vida aos seus habitantes, e o alento aos que andam por ela.
Eu, o Senhor, chamei-te por causa da justiça, segurei-te pela mão;
formei-te e designei-te como aliança de um povo e luz das nações;
para abrires os olhos aos cegos, para tirares do cárcere os prisioneiros,
e da prisão, os que vivem nas trevas.
Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a ninguém cedo a minha glória,
nem aos ídolos a honra que me é devida.
Os primeiros acontecimentos já se cumpriram.
Agora anúncio algo de novo, e comunico-o a vós antes que aconteça.»

A ALEGRIA DO EVANGELHO
«Sim às relações novas geradas por Jesus Cristo

87 Neste tempo em que as redes e demais instrumentos da comunicação humana alcançaram progressos inauditos, sentimos o desafio de descobrir e transmitir a «mística» de
viver juntos, misturar-nos, encontrar-nos, dar o braço, apoiar-nos, participar nesta maré
um pouco caótica que pode transformar-se numa verdadeira experiência de fraternidade,
numa caravana solidária, numa peregrinação sagrada. Assim, as maiores possibilidades de
comunicação traduzir-se-ão em novas oportunidades de encontro e solidariedade entre todos. Como seria bom, salutar, libertador, esperançoso, se pudéssemos trilhar este caminho!
Sair de si mesmo para se unir aos outros faz bem. Fechar-se em si mesmo é provar o veneno
amargo da imanência, e a humanidade perderá com cada opção egoísta que fizermos.
88 O ideal cristão convidará sempre a superar a suspeita, a desconfiança permanente, o
medo de sermos invadidos, as atitudes defensivas que nos impõe o mundo actual. Muitos
tentam escapar dos outros fechando-se na sua privacidade confortável ou no círculo reduzido dos mais íntimos, e renunciam ao realismo da dimensão social do Evangelho. Porque,
assim como alguns quiseram um Cristo puramente espiritual, sem carne nem cruz, também
se pretendem relações interpessoais mediadas apenas por sofisticados aparatos, por ecrãs
e sistemas que se podem acender e apagar à vontade. Entretanto o Evangelho convida-nos
sempre a abraçar o risco do encontro com o rosto do outro, com a sua presença física que

Na Carta Pastoral «Somos Igreja que Evangeliza», D. Anacleto Oliveira escreve que a Diocese de Viana
do Castelo, com a celebração dos 40 anos da sua criação, entra numa nova fase. Após um ano de ação de
graças entramos agora num tempo de renovação, que, na convivência com uma sociedade em profunda
mudança e no confronto com outros modelos de vida, responderá à «urgente necessidade de evangelização»2 .
Tal urgência deriva de um conjunto vasto de fatores, mais ou menos controláveis, dos quais a Igreja
tem também responsabilidades. Vivemos, deste modo, um tempo de profunda mudança, que espera de
cada um de nós, agentes pastorais, cristãos comprometidos ou simples batizados, uma resposta conforme
ao Evangelho e uma postura capaz de criar entusiasmo, sem esconder ou disfarçar a realidade. Precisamos,
por isso, de agarrar os desafios do mundo atual 3 como oportunidade para a verdadeira evangelização4.
Precisamente neste contexto, D. Anacleto Oliveira recorre à expressão de Isaías: «Não quebrará a
cana fendida, não apagará a torcida que ainda fumega», para recordar que o Messias enviado por Deus,
não “quebra” nem “apaga” as realidades que a todos parecem perdidas, mas a partir delas leva “às nações a
verdadeira justiça”.
Nesta linha, surgem com frequência respostas formidáveis e aparentemente milagrosas para solucionar estas realidades fendidas ou ainda fumegantes, mas tais respostas revelam-se muitas vezes limitadas
por serem contrárias ao Evangelho, seja por anunciarem um Evangelho sem Cristo, ou por levarem a uma
vivência cristã isolada e sem compromisso comunitário.
Assim, propomos, para a vivência do tempo quaresmal e pascal deste ano dedicado à Evangelização,
que se favoreça um olhar atento sobre a realidade em que nos encontramos e se procure descobrir as efetivas
dificuldades do nosso meio e as oportunidades de que ainda dispomos.
Certos de que queremos uma Igreja que cure, liberte, encha de vida e de paz e chame à comunhão
solidária e à fecundidade missionária5, desejamos que cada batizado se sinta igualmente comprometido na
edificação desta Igreja, capaz de agarrar os desafios da evangelização, sem quebrar a cana nem apagar a torcida.
Sem esquecer que a Quaresma é um período de contrição, penitência, exame de consciência e reconciliação, a proposta que se segue apenas tenciona despertar a consciência de cada cristão e de cada comunidade
para alguns pontos que consideramos importante refletir, por forma a melhorar o nosso desempenho cristão
pessoal e eclesial, isto é, como Igreja. A concretização visual e a adaptação desta proposta a cada realidade
deverão ser estudadas por cada paróquia.

interpela, com os seus sofrimentos e suas reivindicações, com a sua alegria contagiosa permanecendo lado a lado. A verdadeira fé no Filho de Deus feito carne é inseparável do dom de
si mesmo, da pertença à comunidade, do serviço, da reconciliação com a carne dos outros.
Na sua encarnação, o Filho de Deus convidou-nos à revolução da ternura.
89 O isolamento, que é uma concretização do imanentismo, pode exprimir-se numa falsa
autonomia que exclui Deus, mas pode também encontrar na religião uma forma de consu-

2. Carta Pastoral “Somos Igreja que Evangeliza”, 05. 06. 07.
3. Conforme sugere o título do Guião Missionário 2018/2019 da Obra Missionária Pontifícia, «Agarra o desafio da Missão» e a Exortação
Apostólica do Papa Francisco, «A Alegria do Evangelho», n. 52.
4. Carta Pastoral “Somos Igreja que Evangeliza”, 08.
5. Exortação Apostólica do Papa Francisco, «A Alegria do Evangelho», n. 89.

mismo espiritual à medida do próprio individualismo doentio. O regresso ao sagrado e a
busca espiritual, que caracterizam a nossa época, são fenómenos ambíguos. Mais do que o
ateísmo, o desafio que hoje se nos apresenta é responder adequadamente à sede de Deus de
muitas pessoas, para que não tenham de ir apagá-la com propostas alienantes ou com um
Jesus Cristo sem carne e sem compromisso com o outro. Se não encontram na Igreja uma
espiritualidade que os cure, liberte, encha de vida e de paz, ao mesmo tempo que os chame
à comunhão solidária e à fecundidade missionária, acabarão enganados por propostas que
não humanizam nem dão glória a Deus.»1

1. Exortação Apostólica do Papa Francisco, «A Alegria do Evangelho», n. 87 a 89.

OBJETIVOS
☞☞ Ajudar a preparação das dinâmicas de Quaresma e de Páscoa de cada comunidade;
☞☞ Auxiliar na vivência do Tempo de Quaresma e de Páscoa de cada cristão;
☞☞ Valorizar a presença da Palavra de Deus no dia-a-dia das pessoas;
☞☞ Promover o encontro profundo e renovador com Jesus Cristo;
☞☞ Fortalecer a consciência de pertença a uma comunidade diocesana a partir da valorização da
sua identidade missionária;
☞☞ Envolver as comunidades paroquiais numa dinâmica diocesana comum;
☞☞ Desenvolver um olhar otimista sobre a realidade em que nos inserimos;
☞☞ Valorizar as capacidades pessoais e comunitárias no contexto da evangelização;

PROPOSTA PARA OS JOVENS

RESUMO DA DINÂMICA

Na celebração de encerramento das Jornadas Mundiais da Juventude

Com base na expressão “Vede as minhas mãos e os meus pés”, dita por Jesus aos onze apóstolos na aparição
em que São Lucas conclui o Evangelho (Lc 24, 36-53), pretendemos envolver os fiéis, durante esta Quaresma
(e Páscoa, disponível em breve), na descoberta da centralidade da relação com Cristo como o alicerce indispensável do ser cristão. Os pés recordam os caminhos percorridos por Jesus, quer para ir ao encontro das
pessoas e situações mais agrestes, quer para subir ao encontro com o Pai. As mãos lembram-nos as atitudes
vivificantes de Jesus e os seus gestos de perdão e reconciliação. Hoje, a Igreja perpetua
a presença de Cristo, por isso necessita de ter os pés e as mãos de Jesus, para que
a sua ação não seja diferente da ação de Jesus Cristo.
Cada comunidade deverá procurar enquadrar estes princípios às circunstâncias concretas em que se insere, embora apresentemos de seguida
uma hipótese de concretização.
Ao longo das semanas da Quaresma, em forma de pegada, serão
colocadas as Expressões. Essas pegadas poderão ser colocadas ao longo
do corredor central da igreja (ou na frente do altar) na direção da Cruz de
Cristo. Em lugar de destaque estará a Cruz de Cristo, que poderá ser uma já
existente na igreja. No tempo pascal as Expressões surgirão em forma de mãos.

no Panamá, o Papa Francisco deixou-nos o seguinte desafio: “continuai
a caminhar, continuai a viver a fé e a partilhá-la. Não vos esqueçais
que não sois o amanhã, não sois o ‘entretanto’, mas o agora de Deus”.
E apontou-nos Maria como a mulher que mais influenciou a história da
humanidade, embora não fosse super popular nas redes sociais da sua
época… Pelo contrário, simples e humilde, deu a resposta mais corajosa
de todas ao chamamento de Deus. Foi uma verdadeira “influencer de
Deus”. O Papa pede aos jovens sejam “influencers” de Deus. Estás
preparado? Em cada semana desta quaresma, propomos uma atitude de

Dias		Expressão
Quarta-feira de Cinzas		

| Lava o rosto				

Maria para meditares

I Domingo Quaresma		

| Liberta					

individualmente ou no

II Domingo Quaresma		

| Paz					

III Domingo Quaresma		

| Fecundidade 				

IV Domingo Quaresma		

| Comunhão					

encontro do grupo de

Fazendo uso de blocos de notas

jovens e um gesto con-

aderentes (post-its), propomos

creto para mostrares o

que coloques em cada semana um

teu papel de influen-

“post-it” na cruz da comunidade

ciador de Deus.

que acompanha esta caminhada

V Domingo Quaresma		
| Cura						
Domingo de Ramos		
| Vida						
Quinta-feira Santa		

| «Como Eu fiz, façais também»

Sexta-feira Santa		

| «Tudo está consumado»		

Sábado Santo		

| «Porque buscais entre os mortos aquele que está vivo?»

Domingo da Páscoa		

| Páscoa

da quaresma.
No tempo pascal as Expressões surgirão em forma de mãos.
O roteiro para o tempo pascal será editado brevemente!
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EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS (MT 6, 1-6. 16-18)
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Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está
nos Céus. Assim, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas
sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique
em segredo; e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando rezardes, não sejais como os
hipócritas, porque eles gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu
quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo; e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa.
Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio, como os hipócritas, que desfiguram o rosto, para mostrarem
aos homens que jejuam. Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares,
perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas apenas o teu Pai, que
está presente em segredo; e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa». Palavra da Salvação.

REFLEX ÃO
Com a celebração de imposição das cinzas, cada
cristão toma consciência da entrada num tempo
diferente, um tempo de contrição. A quaresma, que
vivemos anualmente, recorda-nos a fragilidade da
nossa vida e a obrigação pessoal de aproveitar bem
o dom de existir. Embora a realidade em que nos
inserimos seja muitas vezes distinta daquela que
desejamos, sabemos que é precisamente nesta realidade que somos chamados a viver a nossa condição
de filhos de Deus. Tal condição é «inseparável do
dom de si mesmo, da pertença à comunidade, do
serviço, da reconciliação com a carne dos outros»,
somos assim convidados «à revolução da ternura»,
chave da evangelização.
Como seguidores de Jesus Cristo, procuramos na
Igreja as condições favoráveis a tal revolução, sem
esquecer que, pelo mesmo motivo, como cristãos
também estamos comprometidos na criação de tais
condições.

OR AÇ ÃO
Pai Santo, a Ti confio a minha vida. Em Jesus Cristo
descubro, a cada dia, a beleza e a grandeza deste
dom que me deste e compreendo que me chamas a
ser Igreja, cuja ação e postura sejam continuidade da
ação e postura Teu Filho, Jesus. Ele que cumpriu a
Tua vontade sem quebrar a cana fendida nem apagar
a torcida fumegante, lembra-nos que também, neste
tempo, precisamos valorizar todas as oportunidades
de que dispomos. Fortalecei, Senhor, a Vossa Igreja,
de forma a responder coerentemente às exigências
atuais.
ATITUDE
Nestes primeiros dias da Quaresma, procuremos
meditar a Sagrada Escritura proposta para cada dia.
Procuremos descobrir a grandeza da vida que nos foi
dada e olhemos com sinceridade para as capacidades
de que dispomos. Olhemos, igualmente, com atenção
para as circunstâncias que dificultam a vivência
cristã, pessoal e comunitária. Tanto as oportunidades
como as dificuldades serão os pontos de reflexão ao
longo das próximas semana.

06 MARÇO 2019
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REFLEX ÃO

P

erante as diversas tentações a que Jesus foi sujeito, surpreende-nos a liberdade das suas respostas. As propostas do Diabo
pareciam satisfazer plenamente as necessidades imediatas, mas
revelavam-se comprometedoras, em particular na relação com
Deus. Da mesma forma que Jesus confiou as suas dúvidas a Deus,
Seu Senhor, estamos também impelidos a depositar em Deus as
nossas tentações, por forma a recebermos d’Ele a resposta adequada para as nossas dúvidas.
Muitos há, que na procura por satisfazer o desejo de felicidade,
se conformam com propostas imediatas, tantas vezes deslumbrantes, mas que não humanizam nem dão glória a Deus. Neste
sentido, as propostas da Igreja deverão responder às inquietações
sem as ignorar, com soluções conformes ao Evangelho, capazes
de libertar os oprimidos.

10 MARÇO 2019

I DOMINGO DA QUARESMA

10 MARÇO 2019 P. 16

10 MARÇO 2019 P. 17

I Domingo da Quaresma

I Domingo da Quaresma

LC 1, 26-38

ATITUDE

C ATEQUESE

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
SEGUNDO SÃO LUC AS

Com muita frequência parece existir uma abismal
diferença entre aquilo que a Igreja propõe, como conduta de vida, e aquilo que os fiéis gostariam que fosse
proposto. Estará a Igreja a ignorar a realidade? Ou
estarão os crentes a rejeitar o Evangelho? Será oportuno, nesta dinâmica quaresmal, procurar entender
os motivos que fundamentam a Doutrina cristã em
alguns temas fraturantes. Dentro das possibilidades
de cada comunidade, procure-se refletir, abertamente,
sobre algumas situações controversas, de forma a
compreendermo-nos mutuamente.

Gerar um caminho de diálogo no grupo, desafiando
os vários elementos a refletirem com a sua família
quais as situações que fazem com que as pessoas (e
a família) se encontre dividida. Descobrir os motivos
da divisão, das discórdias e das guerras. Para depois
se poder concluir quais as oportunidades para construir um mundo (uma família, comunidade) mais
fraterno, mais justo, onde a diferença é vista como
riqueza e meio de crescimento para todos. (Pode ser
preparado um pequeno cartaz no grupo, o qual se
pode colocar à disposição da comunidade paroquial)

EM FAMÍLIA

EMRC

Entramos no grande Tempo da Quaresma, este Tempo
em que somos convidados a melhor nos prepararmos para vivermos a Paixão, Morte e Ressurreição
do Senhor. Escutámos neste domingo como Jesus
foi tentado. Também nós somos tentados, muitas
vezes, por aquilo que está ao nosso lado e que não
nos deixa ser verdadeiramente livres. E esta falta de
liberdade prejudica a união da família. Nesta semana
procuremos identificar o que nos tenta, o que tenta a
nossa família retirando a harmonia familiar.

Cada um tem um caminho de vida diferente, com
trilhos fáceis e outros mais difíceis e dolorosos e
muitas vezes, durante a sua caminhada vai-se sentindo sozinho, sem ter alguém com quem partilhar as
suas alegrias e tristezas. Sem ter a quem pedir ajuda
e conselhos, ou até, sugestões de um novo caminho,
um novo começo.
A proposta de atividade será a de cada aluno,
de forma anónima colocar num “cofre” (poderá ser
levado para as aulas pelo professor) um papel com
aquilo que pretende dizer mas não tem coragem de
o fazer; de pedir ajuda mas não encontra alguém
perto, capaz de o fazer; de partilhar alegrias mas
continuar discreto, sem dar nas vistas. Depois de
todos colocarem os seus “sentimentos” no cofre, o
professor retira um a um e vai distribuindo pelos
alunos. Cada um irá ler e tentar refletir e, se conseguir e pretender, dar a sua opinião, a sua ajuda, o seu
contributo. Todos poderão partilhar e receber ajuda
sem serem reconhecidos.

Ú
Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-Se das margens
do Jordão. Durante quarenta dias, esteve no deserto, conduzido pelo
Espírito, e foi tentado pelo Diabo. Nesses dias não comeu nada e, passado
esse tempo, sentiu fome. O Diabo disse-lhe: «Se és Filho de Deus, manda
a esta pedra que se transforme em pão». Jesus respondeu-lhe: «Está
escrito: ‘Nem só de pão vive o homem’». O Diabo levou-O a um lugar
alto e mostrou-Lhe num instante todos os reinos da terra e disse-Lhe:
«Eu Te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram
confiados e os dou a quem eu quiser. Se Te prostrares diante de mim,
tudo será teu». Jesus respondeu-lhe: «Está escrito: ‘Ao Senhor teu Deus
adorarás, só a Ele prestarás culto’». Então o Diabo levou-O a Jerusalém,
colocou-O sobre o pináculo do templo e disse-Lhe: «Se és Filho de Deus,
atira-Te daqui abaixo, porque está escrito: ‘Ele dará ordens aos seus Anjos
a teu respeito, para que Te guardem’; e ainda: ‘Na palma das mãos te
levarão, para que não tropeces em alguma pedra’». Jesus respondeu-lhe: «Está mandado: ‘Não tentarás o Senhor teu Deus’». Então o Diabo,
tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de
Jesus, até certo tempo. Palavra da Salvação.

JOVENS
OR AÇ ÃO
Nem todos sabemos, Senhor Deus, o real impacto de ser prisioneiro, de
viver sem liberdade, de ficar impedido de usufruir dos bens existentes.
Falar de liberdade a pessoas livres não desperta atenção, exceto se, quem
ouve, já experienciou o peso da falta de liberdade. O medo, o pecado, a
ausência de Ti é para mim um peso, uma angústia. Liberta-me, Senhor,
do abismo da ganancia, do individualismo, da autossuficiência, para
viver relações humanas livres, sem prisões.

Atitude de Maria: Silêncio interior
Maria consegue receber em paz e compreender a
mensagem do anjo graças ao profundo silêncio do
seu coração. Aprendamos de Maria a ter esse silêncio
interior que nos permite estar em sintonia com o Senhor, mesmo no meio das nossas atividades diárias.
No teu post-it… coloca as tuas dúvidas, as tuas
tentações para que Deus as consiga ver e ajudar-te
a encontrar a resposta adequada para te libertares
delas. Antes da Eucaristia dominical, deixa o post-it
na cruz da caminhada quaresmal.
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REFLEX ÃO

D

e que se reveste a paz? Confiança, entrega, alegria, entreajuda,
fraternidade. Apesar de todos desejarmos a paz, com muita
frequência privilegiamos o reconhecimento, a superioridade e a
autossuficiência, mesmo que isso resulte em humilhação, rejeição
ou indiferença do outro. A paz não é isolamento. Viver em paz
não é a mesma coisa que viver isolado, mas sim viver em relação
humana de compromisso, sem egoísmos nem falsidades. A paz
anunciada em Jesus Cristo encoraja à relação autêntica, ao compromisso e encaminha para Deus.
No tempo presente, diante dos variados pontos de conflito
que nos rodeiam, a diversos níveis, com rapidez desanimamos e
esmorecemos, porque nos consideramos incapazes de enfrentar
tais circunstâncias. Porém, a exemplo de Cristo, a quem escutamos,
procuremos ser testemunhas de paz, seja pela presença amiga e
fraterna, seja pela alegria contagiante e pela entreajuda.
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Paz

Paz

LC 9, 28B-36

ATITUDE

C ATEQUESE

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO SEGUNDO SÃO LUC AS

A comunidade cristã, visível muitas vezes na organização paroquial ou celebrativa, é composta por pessoas, unidas na mesma natureza e fé, mas distintas
umas das outras pela forma de estar, pensar e pelos
projetos de vida. As diferenças existentes entre cada
pessoa são muitas vezes fontes naturais de conflitos,
apesar da riqueza das diferenças. Precisamente esta
perceção deverá ser cultivada nos meios familiares,
comunitários e sociais: as diferenças são uma riqueza
e não um obstáculo, são oportunidades apesar das
dificuldades. Favoreça-se, nos contextos comunitários e familiares, sentimentos de paz, autêntica e
contagiante.

A vida não é estática e o seu dinamismo descobre-se no caminhar de cada dia, nas oportunidades de
encontro com as outras pessoas. Todas as pessoas
são únicas, diferentes, mas todas profundamente
amadas por Deus. Criados à Imagem e semelhança de
Deus as outras pessoas são dom e presente do mesmo
Deus. Os vários membros do grupo são convidados,
ao longo desta semana, uma vez distribuído a cada
um o nome de um dos elementos do grupo, para
escreverem num papel todos os dons, qualidades e
coisas positivas que descobrem no colega. No final
prepara-se um cartaz com o título “Somos Presente
de Deus que é Amor” e no fundo lê-se “Este é o meu
filho muito amado…”

Ú
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao
monte, para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto,
e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. Dois homens
falavam com Ele: eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória,
falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro
e os companheiros estavam a cair de sono; mas, despertando, viram a
glória de Jesus e os dois homens que estavam com Ele. Quando estes
se iam afastando, Pedro disse a Jesus: «Mestre, como é bom estarmos
aqui! Façamos três tendas: uma para Ti, outra para Moisés e outra para
Elias». Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma
nuvem que os cobriu com a sua sombra; e eles ficaram cheios de medo,
ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz, que dizia: «Este é o meu
Filho, o meu Eleito: escutai-O». Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou
sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e, naqueles dias, a ninguém
contaram nada do que tinham visto. Palavra da Salvação.
OR AÇ ÃO
Jesus Cristo, pela tua vida, pelas tuas palavras e pela paixão descubro que o
rosto do outro, apesar do risco, do confronto com o sofrimento e as limitações
humanas, é lugar de encontro e revelação divina. A paz que tanto procuro não
a encontrarei dentro de mim, como prometem, mas na relação interpessoal
autêntica com quem vivo. Enche-me de coragem e de paz, para me entregar,
como Tu, aos que comigo vivem.

EM FAMÍLIA
Muitas vezes falamos de paz. Da paz que desejamos
para nós, para os nossos, para a nossa terra, para
o mundo. Porém, trabalhar pela paz implica um
“começar de novo” todos os dias. Nesta semana,
valorizemos o olhar positivo sobre o outro, escutar
com atenção e com a mente aberta, desenvolver
a paciência e brandura, não se rebaixar ao ponto
de usar agressão física ou verbal, estar disposto a
perdoar e a resolver logo os desentendimentos, ter
o costume de dar e compartilhar sem esperar nada
em troca, ajudar-nos-ão a contribuir para a paz na
nossa família… a paz com todos.
JOVENS
Atitude de Maria: Escuta atenta
Maria escuta o anjo atentamente. Não pensa nela
mesma, nem no que tem para fazer, nem nas coisas que deixará de fazer para ser a Mãe de Jesus.
Disponibiliza-se, escuta, deixa-se tocar pelas palavras
e medita em seu coração.
No teu post-it… coloca os conflitos que assolam a tua
vida para que Cristo te ajude a ser uma testemunha
de paz. Antes da Eucaristia dominical, deixa o post-it
na cruz da caminhada quaresmal.

EMRC
A nossa voz deve ser ouvida, a nossa opinião pode
fazer a diferença, as nossas atitudes podem ajudar a
melhorar o ambiente em casa, na escola, na comunidade onde nos encontramos inseridos. Vamos dar
Voz às nossas ideias, vamos contribuir, ainda que de
forma simples, para ajudar a fazer a diferença.
A proposta a desenvolver nesta aula será a de
“fazermos de conta” que somos responsáveis por
áreas sociais, económicas, ambientais, da educação, da saúde… do nosso país. Somos “deputados na
Assembleia da República” e vamos estabelecer um
diálogo defendendo os nossos ideais e apresentando
soluções viáveis para mudar o que está mal no país
e possíveis intervenções de mudança. “O que faria
se fosse o ministro da defesa? O que faria se fosse o
ministro das finanças?…”
O que falta ao nosso país, ao nosso mundo, a
esta sociedade massificada e cada vez mais egoísta é
de gente que saiba pensar de forma global, de forma
inteligente e que apresente soluções de mudança para
ajudar a criar um mundo melhor, um mundo mais
aberto ao outro, um mundo mais irmão.
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ontrariamente a algumas tendências contemporâneas, a fecundidade
da vida está dependente das relações humanas. Da mesma forma,
a busca de Deus e o crescimento espiritual são possíveis pela abertura ao
outro, ao diferente, à experiência de vida, mesmo que, por vezes, sofrida.
O receio da desilusão e o medo pelo fracasso poderão ser barreiras maiores
do que a própria desilusão ou fracasso. Por conseguinte, se queremos fazer
da nossa vida um dom precisamos confiar naqueles que nos rodeiam, com
a perceção de que confiar não é esperar receber alguma coisa dos outros,
mas é fiar-se, entregar-se aos outros.
Todos queremos uma Igreja capaz de nos ajudar a crescer, capaz de fazer
de cada um de nós homens e mulheres comprometidos e fecundos, mas
todos também sabemos que nem sempre ajudamos ao comprometimento
nem à fecundidade, devido à ganância, à vaidade, à inveja e à arrogância
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Fecundidade

Fecundidade

Lc 13, 1-9
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUC AS

Ú
Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o
sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolavam.
Jesus respondeu-lhes: «Julgais que, por terem sofrido tal castigo, esses
galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos
que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo.
E aqueles dezoito homens, que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou?
Julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de
Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola:
«Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar
os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: ‘Há três anos que venho procurar frutos nesta figueira e não
os encontro. Deves cortá-la. Porque há-de estar ela a ocupar inutilmente
a terra?’. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: ‘Senhor, deixa-a ficar ainda
este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo.
Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo
ano». Palavra da Salvação.

OR AÇ ÃO
Te pedimos, Pai Santo, que o Espírito nos ilumine sobre o modo como
desejas que vivamos. Sabemos que nos chamas à partilha, à gratuidade,
à oblação, mas também sabemos das tentações a que estamos sujeitos e
das dificuldades que sentimos em resistir às propostas, aparentemente
belas, mas que conduzem ao fechamento e às trevas. Inspirai-nos a
fazer da nossa vida uma fonte de caridade e de esperança.

ATITUDE

EM FAMÍLIA

De que nos serve viver a pensar exclusivamente no
nosso próprio bem? Que frutos produz uma vida focada sobre si mesma, com desejos de sucesso, poder,
domínio e grandeza? O que resta de uma existência
gasta a acumular sem se preocupar em partilhar do
que Deus lhe confia? Estas e outras perguntas poderão
ser formuladas ao longo desta semana, por forma a
refletirmos sobre os nossos projetos de vida e sobre
como temos vivido. Na mesma perspetivam, tais
perguntas poderão ser formuladas para o contexto
da comunidade: Tem acumulado muitos bens? Deseja
ser reconhecida pelos méritos das suas obras? Tem
crescido no conhecimento e fé? Favorece a partilha
e a corresponsabilidade?

Olhemos para a nossa família: tem dado frutos? O que
lhe falta para dar bons frutos? Procuremos ter um
momento de oração em família e pedir ao Senhor por
todas as famílias cristãs para que deem bons frutos,
segundo a vontade de Deus.

EMRC
Quando a nossa vida corre bem, quando temos o que
é necessário para ter uma vida confortável e não nos
falta o essencial, muitas vezes esquecemo-nos de que
mesmo ao nosso lado pode haver alguém que não se
encontra na mesma situação e que esteja a precisar
da nossa ajuda, da nossa intervenção.
A proposta de trabalho será a de fazer um levantamento de dificuldades que algumas famílias da
nossa escola, ou da nossa comunidade, possam estar
a passar e tentar de alguma forma organizar uma ajuda concertada. A ajuda poderá ser diversificada: seja
pela angariação de dinheiro, pela recolha de roupas
de bebé, carrinho, berço, fraldas ou outras formas.
Vamos tentar sensibilizar a comunidade a contribuir
com o que tem e ajudar este novo ser que vai nascer.

JOVENS
Atitude de Maria: Aceitação generosa
Depois de escutar, Maria aceita. As palavras dão
frutos no seu interior, não vão como o vento, mas
mantêm-se e enraízam-se no seu coração. Aprendamos de Maria a viver, com humilde aceitação, o
plano de Deus nas nossas vidas. Que ela nos ensine a
aceitar com amor os desígnios divinos e a não querer
outra coisa para a nossa vida.
No teu post-it… procura descrever a forma como tens
procurado o crescimento espiritual e como tem sido
o teu comprometimento com a ação missionária da
Igreja. Antes da Eucaristia dominical, deixa o post-it
na cruz da caminhada quaresmal.

C ATEQUESE
Já descobrimos que somos dom e que os dons são
gratuitos. Nesta semana cada grupo de catequese
procure descobrir os muitos movimentos e grupos
que compõem a comunidade paroquial e que existem
na diocese, por forma a que cada um se enamore pelo
que mais lhe agrada e se comprometa a ser fecundo
na evangelização da Igreja por meio desse grupo ou
movimento.
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em esquecer a bela e conhecida parábola do Filho Pródigo ou
do Pai Misericordioso, deste Domingo, fixemo-nos na expressão
que motiva Jesus a contar tal episódio: os fariseus e os escribas
murmuravam sobre Jesus, dizendo: «Este homem acolhe os pecadores e come com eles». Os gestos de Jesus surpreenderam estes
homens, tidos por justos, porque não haviam compreendido, apesar
da muita sabedoria de que se gloriavam, que Deus deseja atitudes
de comunhão. Mais importante do que o estatuto, o conhecimento,
a riqueza ou a pureza das suas vidas está a relação de amor, que
permite unidade, esperança e crescimento, humano e de fé.
Uma vez que a Igreja continua a ação de Cristo no mundo,
todos esperamos que a Igreja continue a favorecer a comunhão,
permita a reconciliação e leve à relação cada vez mais profunda
com Deus e com os irmãos. Do mesmo modo que Jesus vivia no
meio dos pecadores, queremos que hoje continue a apresentar-se
no nosso meio, em especial no meio dos que são rejeitados e dos
que sofrem.
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Comunhão

Comunhão

Lc 15, 1-3.11-32
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUC AS

Ú
Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus, para O ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: «Este homem acolhe os pecadores e come com eles». Jesus
disse-lhes então a seguinte parábola: «Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: ‘Pai, dá-me
a parte da herança que me toca’. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo,
juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida
dissoluta. Tendo gastado tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar privações.
Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar
porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava.
Então, caindo em si, disse: ‘Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a morrer
de fome! Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço
ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores’. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai.
Ainda ele estava longe, quando o pai o viu: encheu-se de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao pescoço,
cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: ‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu
filho’. Mas o pai disse aos servos: ‘Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha. Ponde-lhe um anel no dedo
e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava
morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado’. E começou a festa. Ora o filho mais velho estava no
campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e
perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: ‘O teu irmão voltou e teu pai mandou matar o vitelo
gordo, porque ele chegou são e salvo’. Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora instar
com ele. Mas ele respondeu ao pai: ‘Há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e
nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando chegou esse teu filho,
que consumiu os teus bens com mulheres de má vida, mataste-lhe o vitelo gordo’. Disse-lhe o pai: ‘Filho, tu
estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este
teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado’». Palavra da Salvação.

OR AÇ ÃO
Na presença de situações limite, de vidas degradadas, de pessoas relegadas para segundo plano, Tu abres os braços para os acolher. Assim, me
ensinas, Senhor da vida, o que significa a omnipotência, a misericórdia,
a reconciliação, o amor. Assim compreendo que vens ao nosso encontro
para nos levantar e dar nova vida. Que a Tua presença me leve a acolher
com amor todos os que sofrem.

ATITUDE

JOVENS

A sociedade e as comunidades cristãs procuram,
frequentemente, desculpas simples para ignorar problemas complexos. Desde a quase ausência do debate
público de tema como os reclusos, os migrantes, a
violência contra minorias, os doentes ou os toxicodependentes, até à culpabilização destes pelos males
de que padecem, existe uma surpreendente falta de
vontade e de interesse em ser parte da solução, em
comungar com tais situações limite. Não quererá
Jesus Cristo fazer-se presente com cada um destes?
Não desejará Ele sentar-se à mesa e comer com eles?

Atitude de Maria: Procurar fazer a vontade de Deus
Esta atitude é o que leva Maria a perguntar-se sobre
o significado mais profundo das palavras do Mensageiro de Deus no momento da Anunciação: "Como
será isso, se não conheço o homem?”. E a pergunta
não é o resultado da dúvida, mas o resultado de um
desejo de maior luz para descobrir a profundidade
da sua missão. É o desejo de responder com maior
fidelidade e generosidade. Aprendamos de Maria a ter
um coração inquieto que não descanse de glorificar
Deus com as nossas vidas.

EM FAMÍLIA
Nesta família, que nos fala o evangelho, aparentemente estava tudo bem até ao dia em que o filho mais
novo pede parte da herança. E o ambiente nas nossas
famílias? É saudável ou a qualquer momento pode
estala o verniz por causa de interesses mesquinhos?
Ao longo desta semana procuremos dar atenção a
todos os elementos da família e, porque não, procurar
toda a família o sacramento da reconciliação.

C ATEQUESE
Nesta catequese, propomos ao catequista que favoreça a reflexão sobre a forma como as crianças e
adolescentes da catequese reagem perante os erros
e as falhas dos colegas. Será oportuno prepará-los
para viverem a celebração penitencial, ou convidá-los a participar, pela tomada de consciência sobre
os processos de perdão e reconciliação entre eles.
Certamente, em virtude do convívio escolar, têm
muitas queixas e dificuldades com os colegas. Faça-se
uso delas para despertar os valores da reconciliação
e da fraternidade.

No teu post-it… coloca perante o Senhor atitudes
de comunhão que procuras ter na tua vida, indo ao
encontro dos mais vulneráveis. O Papa Francisco
nas recentes JMJ voltou a pedir aos jovens que sejam construtores de pontes e não de muros. Antes
da Eucaristia dominical, deixa o post-it na cruz da
caminhada quaresmal.

EMRC
Última semana de aulas antes do grande acontecimento da Páscoa. Durante esta semana vamos mostrar a toda comunidade educativa o que é a Páscoa,
o que celebramos realmente, quem é Este Homem
que morreu por nós, pelos nossos pecados e que
Ressuscitou para nos dar a esperança de uma vida
nova. Para tal, vamos elaborar cartazes que iremos
espalhar pela escola com o sentido e significado da
Páscoa; símbolos e seus significados; quem era Este
Homem que a história não pode negar a existência;
Que fazemos para celebrar este acontecimento.
Assim, a escola ficará com cartazes que ajudarão a
refletir sobre o sentido da vida e da morte, sobre o
sentido da existência e da fé, sobre a importância de
acreditar ou não.
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ovamente, Jesus coloca-se no meio dos presentes, desta vez para
se aproximar da mulher acusada. Inclina-se até à sua altura, para
iluminar e curar aquela condição que a todos parecia irreversível. As
curar operadas por Jesus ao longo da sua pregação, tinham em comum a
incurabilidade, o que nos desperta para uma nova dimensão da presença
de Jesus nas situações limite: é capaz de reverter situações aparentemente
perdidas. Ora isto enche-nos de esperança, pois permite-nos acreditar
que situações supostamente condenadas venham a ser renovadas e
curadas com a ação de Jesus. Apenas precisamos que Jesus se incline
até esses patamares profundos e desumanos, por forma a ergue-los e
humaniza-los novamente.
Também a realidade eclesial onde nos inserimos está marcada por
um conjunto de indicadores alarmantes e desanimadores. Diminuição da
prática sacramental, ausência de participação nos encontros diocesanos
e formativos, permanentes escândalos e boatos, acusações generalistas
de incoerência contra os cristãos, em especial os mais comprometidos.
Precisamos, como Igreja, de ser curados dos nossos medos, vergonhas
e projetos.

07 ABRIL 2019

V DOMINGO DA QUARESMA

V DOMINGO DA QUARESMA 07 ABRIL 2019 P. 32

V DOMINGO DA QUARESMA 07 ABRIL 2019 P. 33

Cura

Cura

JO 8, 1-11
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO

Ú
Naquele tempo, Jesus foi para o monte das Oliveiras. Mas de manhã cedo,
apareceu outra vez no templo, e todo o povo se aproximou d’Ele. Então
sentou-Se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram
a Jesus uma mulher surpreendida em adultério, colocaram-na no meio
dos presentes e disseram a Jesus: «Mestre, esta mulher foi surpreendida
em flagrante adultério. Na Lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes?». Falavam assim para Lhe armarem uma cilada e
terem pretexto para O acusar. Mas Jesus inclinou-Se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-l’O, ergueu-Se
e disse-lhes: «Quem de entre vós estiver sem pecado atire a primeira
pedra». Inclinou-Se novamente e continuou a escrever no chão. Eles,
porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a
começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher, que estava no
meio. Jesus ergueu-Se e disse-lhe: «Mulher, onde estão eles? Ninguém
te condenou?». Ela respondeu: «Ninguém, Senhor». Disse então Jesus:
«Nem Eu te condeno. Vai e não tornes a pecar». Palavra da Salvação.
OR AÇ ÃO
Enviai, Senhor, sobre a Vossa Igreja a graça do perdão, para que encontre no
rosto de cada pessoa uma fonte de vida, para que os que a governam percebam
a vastidão de homens e mulheres que buscam a Deus de coração sincero, lhes
preparem as condições favoráveis ao acolhimento e as iluminem com a luz do
Evangelho. Que os jovens reconheçam na Igreja uma casa onde possam viver,
conviver e crescer na fé, na esperança e na caridade

ATITUDE

JOVENS

Apesar das muitas situações frustrantes que a Igreja
enfrenta, que podem levar-nos a esmorecer na fé e a
desistir de permanecer na vivência cristã, precisamos
deixar Jesus inclina-se a essas situações para reforça
o convite ao compromisso com a vida, «vai e não tornes a pecar», e recordar o caminho da reconciliação.
Neste sentido, favoreça-se a celebração do Sacramento
da Reconciliação como meio de reconhecimento da
fragilidade e da grandeza da vida de cada crente e
caminho para a renovação da vida.

Atitude de Maria: Disponibilidade para o Plano
de Deus
Maria mostra-se totalmente disponível para fazer o
que Deus pede. Esta atitude é a de um coração que
foi educado a dizer sim a cada pequena coisa, um
coração que foi educado a pensar primeiro nos outros
e depois em si mesmo. Aprendamos de Maria a ter
esta abertura, esta generosidade sem medida que se
entrega por completo e por amor a Deus e aos outros.

EM FAMÍLIA
A família cristã também está sujeita aos problemas
de relacionamentos. Sabemos que viver em relação
com o outro é um grande exercício de humildade. E
na família, o exercício é maior, pois implica relacionamentos mais profundos e intensos.
S. Paulo, na Carta ao Coríntios, escreve “Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso
alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim
como o Senhor vos perdoou, assim devei fazer vós
também” (Col 3, 13). A família é um bom lugar para
se exercitar o sacramento da cura. Não deixemos
que ocorram conflitos no contexto familiar, entre
esposo e esposa, pais e filhos, irmão entre si, que, se
não forem tratados a tempo, resultarão em mágoas,
frustrações, enfim fatores que podem destruir uma
família.

No teu post-it… faz um pequeno exame de consciência, onde colocas os pecados da tua vida para
que Deus faça descer sobre ti a graça do perdão e da
cura. Antes da Eucaristia dominical, deixa o post-it
na cruz da caminhada quaresmal.

C ATEQUESE
No grupo de catequese procura-se motivar para a
celebração do Sacramento da reconciliação e, na
medida do possível, o grupo celebra-o na paróquia
quando preparada a Celebração penitencial da comunidade, testemunhando a necessidade de vivermos
todos reconciliados e de nascer de novo para uma
Vida Nova ao jeito de Jesus.
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entrada de Jesus em Jerusalém, montado sobre um jumentinho, encheu de alegria toda a multidão dos discípulos. Estes, que já O conheciam e seguiam, viveram a entrada na cidade
como um momento de êxtase, com louvores a Deus em alta voz.
Os discípulos estavam cheios de vida, pois viam cumprir-se o
messianismo que tanto desejaram: ver o Rei, enviado pelo Senhor,
entrar na Cidade Santa, trazendo a paz e a glória.
Cada batizado desejaria estar neste dia às portas da cidade, para
O ver entrar e perceber o grande valor da humanidade e a glória de
Deus. Cada batizado deseja encher-se de vida ao reconhecer Jesus
como o que vem em nome do Senhor. Cada batizado desejará levar
Jesus, sobre um jumentinho, às cidades longínquas, condenadas,
prisioneiras e feridas para que também elas se encham de vida e
rejubilem de alegria.
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Vida

Vida

LC 19, 28-40
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUC AS

Ú
Naquele tempo, Jesus seguia à frente dos seus discípulos, subindo para
Jerusalém. Quando Se aproximou de Betfagé e de Betânia, perto do monte
das Oliveiras, enviou dois discípulos e disse-lhes: «Ide à povoação que está
em frente e, ao entrardes nela, encontrareis um jumentinho preso, que
ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém perguntar porque
o soltais, respondereis: ‘O Senhor precisa dele’». Os enviados partiram e
encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Quando estavam a soltar
o jumentinho, os donos perguntaram: «Porque soltais o jumentinho?».
Eles responderam: «O Senhor precisa dele». Então levaram-no a Jesus e,
lançando as capas sobre o jumentinho, fizeram montar Jesus. Enquanto
Jesus caminhava, o povo estendia as suas capas no caminho. Estando
já próximo da descida do monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar alegremente a Deus em alta voz por todos os
milagres que tinham visto, dizendo: «Bendito o Rei que vem em nome
do Senhor. Paz no Céu e glória nas alturas!». Alguns fariseus disseram
a Jesus, do meio da multidão: «Mestre, repreende os teus discípulos».
Mas Jesus respondeu: «Eu vos digo: se eles se calarem, clamarão as
pedras». Palavra da Salvação.

OR AÇ ÃO

JOVENS

Senhor Jesus, Rei da Paz, neste dia mundial da juventude, queremos pedir-Te o dom da alegria e da
coragem, para que cada um de nós, teus discípulos,
seja um rosto de entusiasmo e uma voz que dá glória a Deus. Que os jovens descubram em Ti a fonte
de esperança e de vida capaz de os motivar a amar
todos, em especial os rejeitados e sós.

ATITUDE

Atitude de Maria: Coragem
Maria não se acanhará com a grandiosa missão que
lhe anuncia o anjo. Tem medo sim, mas com ousadia
cumpre o Plano de Deus. Embora seja uma jovem, ela
confia profundamente na graça de Deus que agiganta
os seus pequenos esforços e é capaz de reconhecer o
valor do seu sim, o valor que Deus dá à entrega gratuita de nossa humanidade. Aprendamos de Maria
a confiar que Deus pode fazer grandes coisas com a
nossa pequenez quando nos entregamos totalmente.

Ao longo desta semana, procuremos participar nas
celebrações do Tríduo Pascal, com a intenção de aprofundar a relação íntima com Deus, por Jesus Cristo,
e tentemos compreender mais sobre a centralidade
destes momentos para a nossa fé, a nossa vida e a
nossa esperança.

No teu post-it… hoje é o Dia Mundial da Juventude.
Certamente já tiveste oportunidade de ler a mensagem do Papa Francisco para este dia. No momento de
ação de graças da Eucaristia convidamos os jovens a
lerem um pequeno compromisso relacionado com a
mensagem do Papa e a colocá-lo sobre a cruz.

EM FAMÍLIA

C ATEQUESE

A família cristã está chamada a ser luz e fermento no
mundo. Ao mesmo tempo a família cristã enfrenta as
mesmas vicissitudes e desafios que qualquer outra.
À imagem de Jesus, a família vive permanentes
períodos de Paixão, onde o sacrifício e até a “morte”
levam à vida. Ao longo desta semana será oportuno
a família participar em conjunto nas celebrações da
Semana Santa.

Neste encontro, sugerimos aos catequistas que motivem as crianças, adolescentes e jovens a participarem
nas celebrações da Semana Santa. Procurem recordar
com eles as celebrações e os aspetos importantes de
cada uma delas. Da mesma forma, procurem também
os catequistas estar presentes e disponíveis para
ajudar as crianças e jovens a viverem profundamente
estes momentos.

JO 13, 1-15
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO
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Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo
para o Pai, Ele, que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. No decorrer da ceia, tendo já o Demónio metido no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a
ideia de O entregar, Jesus, sabendo que o Pai Lhe tinha dado toda a autoridade, sabendo
que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-Se da mesa, tirou o manto e tomou uma
toalha, que pôs à cintura. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos
discípulos e a enxugá-los com a toalha que pusera à cintura. Quando chegou a Simão
Pedro, este disse-Lhe: «Senhor, Tu vais lavar-me os pés?». Jesus respondeu: «O que estou
a fazer, não o podes entender agora, mas compreendê-lo-ás mais tarde». Pedro insistiu:
«Nunca consentirei que me laves os pés». Jesus respondeu-lhe: «Se não tos lavar, não terás
parte comigo». Simão Pedro replicou: «Senhor, então não somente os pés, mas também
as mãos e a cabeça». Jesus respondeu-lhe: «Aquele que já tomou banho está limpo e não
precisa de lavar senão os pés. Vós estais limpos, mas não todos». Jesus bem sabia quem
O havia de entregar. Foi por isso que acrescentou: «Nem todos estais limpos». Depois
de lhes lavar os pés, Jesus tomou o manto e pôs-Se de novo à mesa. Então disse-lhes:
«Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-Me Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque o
sou. Se Eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés
uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, assim como Eu fiz, vós façais também». ”
Palavra da Salvação.
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ão existe condição humana à qual Deus não se tenha baixado,
tal como não existe reduto algum da vida humana no qual
Deus não tenha tomado parte e tudo isto para nos salvar. Deus
assume, por Jesus Cristo, a natureza humana, como celebramos no
Natal, para nos elevar de novo até Ele e assume de tal maneira que
se inclina até ao posto mais humilde da sociedade. Contudo, em
nenhum momento procurou receber louvores, mas indicar-nos a
postura correta para a nossa vida, uma postura de serviço.
Tal postura não é dispensada aos que são investidos de algum
ministério ou missão pastoral, bem pelo contrário, é uma exigência
cada vez maior.

OR AÇ ÃO
Protegei, Senhor Jesus, os homens e mulheres, que colocas
à frente do teu povo, das tentações do poder e da vaidade.
Que eles descubram no Teu exemplo o sentido para as suas
vidas e estejam sempre à altura de testemunham com palavras e obras aquilo em que acreditam, que Deus é amor.
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morte de Jesus Cristo, no alto da cruz, reveste-se de sentimentos contraditórios, pois se por um lado temos os chefes
dos judeus e os soldados satisfeitos por se livrarem de um homem
que havia provocado tumulto e se considerava Filho de Deus,
por outro temos a mãe de Jesus e o discípulo predileto que não
abandonam O abandonam. Da mesma forma, as últimas palavras
de Jesus, “tudo está consumado” teriam melhor enquadramento
num momento de glória ou de êxito. Contudo, é precisamente este
contraste de emoções e ambientes que tornam este momento singular e simbólico, pois a morte passou a ser compreendida como
um caminho para a vida.
Neste dia, paremos por breves momentos para adorar e meditar o mistério da Santa Cruz, se possível com a celebração e
oração da Via Sacra, de forma a encontrar nela respostas para as
dificuldades da vida.
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bre, Senhor, os corações daqueles que põem em perigo a vida
dos outros, fá-los descobrir o valor da vida humana como
reflexo da Tua divindade. Faz que o sangue das vítimas inocentes
seja a semente de uma nova sociedade fraterna, pacífica e mais
justa. Que o nosso caminho de cruz nos conduza ao perdão e à paz.
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Tudo está consumado

Tudo está consumado

Jo 18, 1 – 19, 42
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO

Ú
Pilatos mandou que levassem Jesus e O açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-Lha na cabeça e envolveram
Jesus num manto de púrpura. Depois aproximavam-se d’Ele e diziam:
R «Salve, rei dos Judeus». N E davam-Lhe bofetadas. Pilatos saiu
novamente para fora e disse: R «Eu vo-l’O trago aqui fora, para saberdes que não encontro n’Ele culpa nenhuma». N Jesus saiu, trazendo
a coroa de espinhos e o anto de púrpura. Pilatos disse-lhes: R «Eis
o homem». N Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os
guardas gritaram: R «Crucifica-O! Crucifica-O!». N Disse-lhes Pilatos:
R «Tomai-O vós mesmos e crucificai-O, que eu não encontro n’Ele culpa alguma». N Responderam-lhe os judeus: R «Nós temos uma lei
e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque Se fez Filho de Deus». N
Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar
no pretório e perguntou a Jesus: R «Donde és Tu?». N Mas Jesus
não lhe deu resposta. Disse-Lhe então Pilatos: R «Não me falas? Não
sabes que tenho poder para Te soltar e para Te crucificar?». N Jesus
respondeu-lhe: J «Nenhum poder terias sobre Mim, se não te fosse
dado do alto. Por isso, quem Me entregou a ti tem maior pecado». N A
partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritavam:
R «Se O libertares, não és amigo de César: todo aquele que se faz rei é
contra César». N Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para
fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado «Lagedo», em hebraico
«Gabatá». Era a Preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então
aos judeus: R «Eis o vosso rei!». N Mas eles gritaram: R «À morte,
à morte! Crucifica-O!». N Disse-lhes Pilatos: R «Hei-de crucificar o

vosso rei?». N Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes: R «Não
temos outro rei senão César». N Entregou-lhes então Jesus, para ser
crucificado. E eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu
para o chamado Lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali
O crucificaram, e com Ele mais dois: um de cada lado e Jesus no meio.
Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz; nele estava escrito: «Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus». Muitos judeus leram
esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto
da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a
Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos Judeus: R «Não escrevas: ‘Rei
dos judeus’, mas que Ele afirmou: ‘Eu sou o rei dos Judeus’». N Pilatos
retorquiu: R «O que escrevi está escrito». N Quando crucificaram
Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram quatro
lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica
não tinha costura: era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram
uns aos outros: R «Não a rasguemos, mas lancemos sortes, para ver
de quem será». N Assim se cumpria a Escritura: «Repartiram entre
si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica». Foi o que
fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus sua Mãe, a irmã de
sua Mãe, Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena. Ao ver sua Mãe
e o discípulo predilecto, Jesus disse a sua Mãe: J «Mulher, eis o teu
filho». N Depois disse ao discípulo: J «Eis a tua Mãe». N E a partir
daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que
tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse:
J «Tenho sede». N Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam
a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-Lha à boca.
Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: J «Tudo está consumado».
N E, inclinando a cabeça, expirou.” Palavra da Salvação.

Lc 24, 1-12
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUC AS
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silêncio deste sábado chama-nos à atenção para o grande perigo
do tempo presente: a ilusão do sucesso, do fazer, do ser. Todos nós
desejamos para a nossa vida metas de sucesso e de felicidade, porém, enfrentamos frequentemente situações que nos desiludem e nos reprimem.
Aos discípulos de Jesus aconteceu exatamente o mesmo, desejaram ver a
glória de Israel, mas acabaram por assistir à morte do Messias. Quiseram
preparar-se para a guerra, mas encontraram o medo.
De certo modo, vivemos os mesmo sentimentos nos dias de hoje,
procuramos feitos grandiosos, mas esquecemos que a grandiosidade de
Deus manifestou-se na cruz e no sepulcro. Também para a Igreja desenvolver a sua ação evangelizadora precisa de ser uma Igreja que cure,
liberte, encha de vida e de paz, chame à comunhão solidária e à fecundidade missionária, para que as suas propostas humanizem e levem a
dar glória a Deus.

UE ES
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No primeiro dia da semana, ao romper da manhã, as mulheres que tinham vindo com Jesus
da Galileia foram ao sepulcro, levando os perfumes que tinham preparado. Encontraram a pedra do sepulcro removida e, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas
perplexas com o sucedido, apareceram-lhes dois homens com vestes resplandecentes. Ficaram
amedrontadas e inclinaram o rosto para o chão, enquanto eles lhes diziam: «Porque buscais
entre os mortos Aquele que está vivo? Não está aqui: ressuscitou. Lembrai-vos como Ele vos
falou, quando ainda estava na Galileia: ‘O Filho do homem tem de ser entregue às mãos dos
pecadores, tem de ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia’». Elas lembraram-se então das
palavras de Jesus. Voltando do sepulcro, foram contar tudo isto aos Onze, bem como a todos os
outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que
estavam com elas diziam isto aos Apóstolos. Mas tais palavras pareciam-lhes um desvario, e
não acreditaram nelas. Entretanto, Pedro pôs-se a caminho e correu ao sepulcro. Debruçando-se, viu apenas as ligaduras e voltou para casa admirado com o que tinha sucedido. Palavra
da Salvação.
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OR AÇ ÃO
Senhor Jesus, neste dia sentimos grande silêncio. Sentimos o frio do sepulcro e choramos a
humanidade ferida, maltratada, destruída apenas para servir de estrado à glória e à ambição
humana. Precisamos encontrar-Te. Precisamos de comungar da Tua presença para compreendermos como reger a nossa vida. Queremos testemunhar a Tua vida na nossa vida. Que o
silêncio deste dia seja luz para o mundo.
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Jo 20, 1-9
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO

Ú
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao
sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro
e com o discípulo predilecto de Jesus e disse-lhes: «Levaram o Senhor do sepulcro e
não sabemos onde O puseram». Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos
ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo
mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as
ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o
seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado
sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também
o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro: viu e acreditou. Na verdade, ainda
não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos.
Palavra da Salvação.
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Na Páscoa atravessamos o limiar da porta, da compreensão,
da dúvida e do medo. Com a Páscoa o que estava morto
ganha nova vida, o que estava perdido encontra novo sentido.
Com os olhos fixos neste momento singular para a humanidade,
poderemos agora sonhar com o cumprimento pleno de tudo o
que foi dito. Após semanas de reflexão às realidades tantas vezes
irreversivelmente condenadas ou fracassadas vemos agora que,
mesmo o que até aqui no parecia perdido, poderá ter outra solução.
Como Igreja peregrina sobre a terra, percebemos que ainda há
caminho à nossa frente e sabemos que, apesar das dificuldades,
existem muitas oportunidades a precisar de quem as agarre com
coragem, perseverança e fidelidade ao Evangelho. A ressurreição
de Jesus permite desafiar os desanimados a levarem a cabo a
revolução da ternura.

OR AÇ ÃO
Que a Igreja, Deus Pai, à imagem de Jesus Cristo, Teu Filho, seja uma família que cure,
liberte, encha de vida e de paz, ao mesmo tempo que chame à comunhão solidária e
à fecundidade missionária, para que todos cresçam em humanidade e deem glória a
Ti, em reconhecimento do grande amor com que nos criastes e com que nos envias
a humanizar toda a terra.
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