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DEIXAI-VOS RECONCILIAR COM DEUS 

 «Nós somos, portanto, embaixadores de Cristo; é Deus 

quem vos exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos em 

nome de Cristo: Deixai-vos reconciliar com Deus» (2 Cor 5, 18-20) 

 

 Queridos Casais, 

 Podemos dizer que a exortação de S. Paulo é uma síntese 

extraordinária do Evangelho de Jesus, ou essa boa notícia que 

d’Ele recebemos: Jesus é enviado pelo Pai em busca daquele que 

está longe, do que anda perdido… o Senhor vem para nos 

encontrar; ou melhor, para nos reconciliar com o Pai. Uma missão 

cumprida em Jesus que reconciliou com o Pai, não apenas a 

natureza humana, mas como diz o apóstolo dos gentios: 

“...reconciliou todas as coisas, tanto as que estão na terra como as 

que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu Sangue na 

cruz” (Cl 1,20). 

 Desta forma, resta-nos a graça de nos deixarmos atrair ao 

coração misericordioso do Pai a fim de que se complete em nós o 

que falta à Paixão de Cristo. Essa será sempre uma feliz notícia, a 

conversão das nossas vidas à vontade do Pai e à Vida que d’Ele 

vem que é o próprio Cristo em nós e nós n’Ele, formando um só 

Corpo que vive sem estar submetido à morte, mas à vida: o Corpo 

do Ressuscitado; ou a comunidade do Ressuscitado que pela ação 

do Espírito Santo nos faz Um. 
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 Iniciamos, com a imposição das cinzas, o tempo da 

Quaresma (somos pó…, pequeninos a necessitar de acreditar, de 

assentar a nossa história no Evangelho) e em cada Domingo a 

Palavra vem iluminar os passos do caminho de Deus; ou de 

Santidade. 

 O deserto surge como o lugar de encontro, de verdade, de 

escuta, de oração, de silêncio.  Desde o batismo até à morte, de 

Jesus e nossa, o demónio tem apenas uma intenção: afastar-nos 

de Deus e dos seus dons, e pôr-nos ao serviço do dinheiro, do 

poder e da fama. Neste caminho que nos prepara para a Páscoa a 

Igreja propõe o jejum, a esmola e a oração como armas na luta 

contra o mal.  

 Escutar e obedecer, este é o caminho da Cruz, da entrega, da 

vida nova e renovada. Foi assim com Abrão, foi assim com Paulo: 

escutou, obedeceu e partiu. Escutai-O… e veremos cumpridas as 

promessas de Deus! 

 Saindo do seu conforto, Jesus é o Esposo que rasga 

distâncias e dificuldades para nos desposar. É Ele a voz do amado 

que vem sobre os montes até à Sua amada. Encontra-nos na 

Verdade, denuncia-nos a mentira e preenche o nosso coração com 

a Vida Eterna. 

 Fazer o que Jesus diz é o segredo que nos faz homens de 

olhar incendiado pela Vida da Páscoa. É aí que se joga o combate; 



 

Página 4  

é aí que Deus nos refaz como da primeira vez: a partir do barro e 

com o Espírito insuflado no íntimo do coração. 

 Diante do odor da morte, a Palavra do Senhor é a Salvação 

que traz a Vida plena. O Senhor da Verdade e da Vida faz levantar 

dos túmulos os que andam mortificados pelo poder do mal. 

Importa rezarmos uns pelos outros, cuidarmos uns dos outros, 

sermos irmãos, importa abandonarmo-nos à Palavra que nos 

levanta do leito da putrefação. 

 Eis que vem O Senhor que se faz Páscoa para nós e 

connosco, a fim de que tenhamos vida em abundância. Termina o 

tempo da Quaresma na semana maior. Maior porque nela somos 

atraídos com Jesus à mais alta dignidade que podemos 

experimentar: a de ser filhos no Filho que é  Jesus Cristo; maior 

porque não conhecemos amor mais excelente, puro e fiel. 

 Ele não vem para anular a história ou o sofrimento, vem para 

lhe Revelar a Plenitude. Esse é o Dom que o Senhor concede a 

quem não vive em função da morte, mas da Ressurreição: A VIDA 

ETERNA! 

 Que uma boa Quaresma vos conceda a Alegria de uma 

Santa Páscoa, 

 

O Conselheiro Espiritual da Região Loures e Vale do Tejo 
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QUARTA-FEIRA DE CINZAS 

Evangelho | Mateus 6,1-6.16-18 

“Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai! Oxalá 

ouvísseis hoje a sua voz: não fecheis os corações como em 

Meriba!”  

          (Sl 94,8) 

 Evangelho de Nosso Jesus Cristo segundo Mateus, 

 Naquele tempo, disse Jesus: "Guardai-vos de fazer vossas 

boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do 

contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no 

céu. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, 

como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem 

louvados pelos homens. Em verdade eu vos digo: já receberam sua 

recompensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não 

saiba o que fez a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo; e 

teu Pai, que vê o escondido, recompensar-te-á. Quando orardes, 

não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas 

sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos 

homens. Em verdade eu vos digo: já receberam sua recompensa. 

Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai 

em segredo; e teu Pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. 

Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que 

mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que 

jejuam. Em verdade eu vos digo: já receberam sua recompensa. 
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Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim, 

não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que 

está presente ao oculto; e teu Pai, que vê num lugar oculto, 

recompensar-te-á".  Palavra da Salvação. 

— 

Palavra-chave: Caminho | Tempo da Quaresma 

 O percurso que a Quaresma nos oferece proporciona-nos, 

ano após ano, a oportunidade de nos melhorarmos 

individualmente, em casal, em família e, com certeza, enquanto 

membros da sociedade civil. É importante não nos demitirmos da 

responsabilidade em construir um mundo mais justo e solidário. 

 Encontremos em casal, em família e em equipa tempo para 

iniciar este CAMINHO e, com Maria, nos entregarmos 

humildemente à reconstrução de um melhor ‘eu’ e de um melhor 

‘nós’. 

— 

Ponto Concreto de Esforço 

 Pessoal | Conjugal | Familiar | em Equipa 

 Privilegiar a ORAÇÃO como força centrífuga da nossa vida e 

do caminho que queremos e nos propomos a percorrer. 

— 

Proposta para a Oração Conjugal (até ao I Domingo) 

 Que Nossa Senhora  nos  ajude a preparar  o nosso coração 

para, com Cristo, fazermos este caminho. Ámen. 
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I DOMINGO DA QUARESMA 

EVANGELHO | Mt 4, 1-11  

“Jesus jejua durante quarenta dias e é tentado.” 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus, 

 Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, 

a fim de ser tentado pelo Diabo. Jejuou quarenta dias e quarenta 

noites e, por fim, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: 

«Se és Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em 

pães». Jesus respondeu-lhe: «Está escrito: ‘Nem só de pão vive o 

homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus’». Então o 

Diabo conduziu-O à cidade santa, levou-O ao pináculo do templo e 

disse-Lhe: «Se és Filho de Deus, lança-Te daqui abaixo, pois está 

escrito: ‘Deus mandará aos seus Anjos que te recebam nas suas 

mãos, para que não tropeces em alguma pedra’». Respondeu-lhe 

Jesus: «Também está escrito: ‘Não tentarás o Senhor teu Deus’». De 

novo o Diabo O levou consigo a um monte muito alto, mostrou-

Lhe todos os reinos do mundo e a sua glória e disse-Lhe: «Tudo 

isto Te darei, se, prostrado, me adorares». Respondeu-lhe Jesus: 

«Vai-te, Satanás, porque está escrito: ‘Adorarás o Senhor teu Deus 

e só a Ele prestarás culto’». Então o Diabo deixou-O, e 

aproximaram-se os Anjos e serviram-n'O.  

Palavra da salvação 
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Palavra Chave:  RENUNCIAR | I Semana da Quaresma 

 O Evangelho do primeiro Domingo descreve as Tentações a 

que Jesus foi sujeito e a Sua vitória contra o mal. A renúncia ao mal 

e a opção ao projeto do Pai. 

 E nós como reagimos às tentações? Sabemos que é possível 

vencer o pecado. É possível renunciar em favor dos outros…   

Que este Caminho nos auxilie a, Com Cristo, renunciarmos às 

tentações do mundo. 

— 

Ponto Concreto de Esforço 

Pessoal | Conjugal | Familiar | em Equipa 

 Privilegiar a RENÚNCIA como opção de vida para a 

construção da felicidade dos mais frágeis. Renunciar é, também, 

dar tempo, carinho e atenção. De forma concreta renuncie cada 

um de nós a gastos supérfluos e em equipa proponham-se a 

‘poupar’ para partilhar. 

— 

Proposta para a Oração Conjugal (até ao II Domingo) 

 Senhor Jesus, com os olhos postos em Maria nossa Mãe, 

propomo-nos a renunciar ao que nos afasta  do caminho para  

Deus. 

 Ajuda-nos a cada dia a estarmos mais fortalecidos pela Tua 

Palavra e pelo Teu exemplo. Ámen. 



 

Página9 

II DOMINGO 

 EVANGELHO | Mt 17, 1-9 

 “No meio da nuvem luminosa, ouviu-se a voz do Pai: «Este é 

o meu Filho muito amado: escutai-O”. “O seu rosto ficou 

resplandecente como o sol” 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus, 

 Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, 

seu irmão, e levou-os, em particular, a um alto monte e 

transfigurou-Se diante deles: o seu rosto ficou resplandecente 

como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E 

apareceram Moisés e Elias a falar com Ele. Pedro disse a Jesus: 

«Senhor, como é bom estarmos aqui! Se quiseres, farei aqui três 

tendas: uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias». Ainda 

ele falava, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua 

sombra, e da nuvem uma voz dizia: «Este é o meu Filho muito 

amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-O». Ao 

ouvirem estas palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e 

assustaram-se muito. Então Jesus aproximou-Se e, tocando-os, 

disse: «Levantai-vos e não temais». Erguendo os olhos, eles não 

viram mais ninguém, senão Jesus. Ao descerem do monte, Jesus 

deu-lhes esta ordem: «Não conteis a ninguém esta visão, até o 

Filho do homem ressuscitar dos mortos».  

Palavra da salvação.  
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Palavra Chave: Revestir | II Semana da Quaresma  

 O Evangelho do 2.º domingo coloca-nos diante da cena da 

Transfiguração de Jesus onde se nos oferece o protótipo do nosso 

destino pascal de transformação e de vida.  

 Somos convidados a colocarmo-nos disponíveis para mudar, 

para deixar para trás o mal e acolhermos a Vontade do Pai. “De 

facto, acontece, muitas vezes, que apenas mudamos de vestes, 

mudamos a roupagem exterior, mas continuamos a ser e a viver 

como dantes” (cf. Papa Francisco, Discurso à Cúria Romana, 

21.12.2019). 

— 

Ponto Concreto de Esforço 

Pessoal | Conjugal | Familiar | em Equipa 

 Privilegiar a PARTILHA de roupa de modo a transformar, 

mesmo que em pequena escala, a vida de alguém.  

—  

Proposta para a Oração Conjugal (até ao III Domingo) 

 Senhor, juntos, queremos seguir-Te.  

 Ajuda-nos a sermos melhores esposos e a olhar, sempre, 

com o Teu olhar o outro.  Contigo somos mais fortes. 

 Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais generosos e, a cada dia, 

mais firmes na defesa do nosso matrimónio e dos valores cristãos.  

 Ámen.  
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III DOMINGO 

 EVANGELHO | Forma breve Jo 4, 5-15.19b-26.39a.40-42 

 “A fonte da água que jorra para a vida eterna” 

 

  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, 

 Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da Samaria, 

chamada Sicar, junto da propriedade que Jacob tinha dado a seu 

filho José, onde estava o poço de Jacob. Jesus, cansado da 

caminhada, sentou-Se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. 

Veio uma mulher da Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: «Dá-

Me de beber». Os discípulos tinham ido à cidade comprar 

alimentos. Respondeu-Lhe a samaritana: «Como é que Tu, sendo 

judeu, me pedes de beber, sendo eu samaritana?». De facto, os 

judeus não se dão com os samaritanos. Disse-lhe Jesus: «Se 

conhecesses o dom de Deus e quem é Aquele que te diz: ‘Dá-Me 

de beber’, tu é que Lhe pedirias e Ele te daria água viva». 

Respondeu-Lhe a mulher: «Senhor, Tu nem sequer tens um balde e 

o poço é fundo: donde Te vem a água viva? Serás Tu maior do que 

o nosso pai Jacob, que nos deu este poço, do qual ele mesmo 

bebeu, com os seus filhos e os seus rebanhos?». Disse-lhe Jesus: 

«Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede. Mas aquele 

que beber da água que Eu lhe der nunca mais terá sede: a água 

que Eu lhe der tornar-se-á nele uma nascente que jorra para a vida 



 

Página 12  

eterna». «Senhor, – suplicou a mulher – dá-me dessa água, para que 

eu não sinta mais sede e não tenha de vir aqui buscá-la. Vejo que és 

profeta. Os nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em 

Jerusalém que se deve adorar». Disse-lhe Jesus: «Mulher, acredita 

em Mim: Vai chegar a hora em que nem neste monte nem em 

Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis; nós 

adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos Judeus. 

Mas vai chegar a hora — e já chegou — em que os verdadeiros 

adoradores hão-de adorar o Pai em espírito e verdade, pois são 

esses os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus 

adoradores devem adorá-l’O em espírito e verdade». Disse-Lhe a 

mulher: «Eu sei que há-de vir o Messias, isto é, Aquele que chamam 

Cristo. Quando vier há-de anunciar-nos todas as coisas». Respondeu

-lhe Jesus: «Sou Eu, que estou a falar contigo». Muitos samaritanos 

daquela cidade acreditaram em Jesus, por causa da palavra da 

mulher. Quando os samaritanos vieram ao encontro de Jesus, 

pediram-Lhe que ficasse com eles. E ficou lá dois dias. Ao ouvi-l’O, 

muitos acreditaram e diziam à mulher: «Já não é por causa das tuas 

palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e sabemos que Ele 

é realmente o Salvador do mundo». 

Palavra da salvação 
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Palavra Chave: Renovar | III Semana da Quaresma  

 O 3.º domingo da Quaresma coloca-nos perante a revelação 

de Cristo como ‘a água viva’ que sacia, purifica e renova a 

humanidade. Somos, aqui, chamados a voltar à fonte, a sair do 

poço e a recuperar esta frescura original do Evangelho e da vida 

cristã.  

 Estamos disponíveis para beber esta água? Estamos 

disponíveis para nos deixarmos renovar por Cristo? 

— 

Ponto Concreto de Esforço 

Pessoal | Conjugal | Familiar | em Equipa 

 Privilegiar a PARTILHA de alimentos com famílias mais 

necessitadas ou procurar uma Instituição para doar. 

 Procuremos transformar positivamente, mesmo que em 

pequena escala, a vida de alguém. 

— 

Proposta para a Oração Conjugal (até ao IV Domingo) 

  Com a Mãe, nosso grande exemplo de entrega, colocamo-

nos a Teus pés Senhor. 

 Auxilia-nos, Pai, a que nos entreguemos um ao outro sem 

reservas e a Ti com todo o nosso ser. 

 Queremos seguir-Te e dar exemplo do Teu amor na 

sociedade. Ámen. 
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IV DOMINGO 

 EVANGELHO | Forma breve Jo 9, 1.6-9.13-17.34-38 

 “Eu fui, lavei-me e comecei a ver” 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, 

 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 
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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». Palavra da salvação.  

— 

Palavra Chave: Reconhecer | IV Semana da Quaresma  

 No quarto domingo é-nos proposto “um caminho do olhar, 

em que os olhos se habituam a ver em profundidade” (cf. Papa 

Francisco, Lumen Fidei, n.º 30).  A fé faz-nos ver com outros olhos, 

faz-nos ver tudo de novo; ela dá-nos um coração que vê.  

 Possamos ser como o cego que reconhece em Cristo o Filho 

do Homem seu Salvador. 

— 

Ponto Concreto de Esforço 

Pessoal | Conjugal | Familiar | em Equipa 

 Privilegiar a ORAÇÃO como o alimento da nossa vida. 

 A oração aproxima-nos uns dos outros e de Deus. 

—  

 Proposta para a Oração Conjugal (até ao V Domingo) 

 Senhor, ajuda-nos a reconhecer-Te em todos os momentos 

das nossas vidas. Ajuda-nos a melhorar os nossos gestos e as 

nossas palavras um com o outro. Ámen.  
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V DOMINGO 

 EVANGELHO | Forma breve Jo 11, 3-7.17.20-27.33b-45 

 «Eu sou a ressurreição e a vida» 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, 

 Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: 

«Senhor, o teu amigo está doente». Ouvindo isto, Jesus disse: «Essa 

doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que por ela 

seja glorificado o Filho do homem». Jesus era amigo de Marta, de 

sua irmã e de Lázaro. Entretanto, depois de ouvir dizer que ele 

estava doente, ficou ainda dois dias no local onde Se encontrava. 

Depois disse aos discípulos: «Vamos de novo para a Judeia». Ao 

chegar lá, Jesus encontrou o amigo sepultado havia quatro dias. 

Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu 

encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a 

Jesus: «Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria 

morrido. Mas sei que, mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, 

Deus To concederá». Disse-lhe Jesus: «Teu irmão ressuscitará». 

Marta respondeu: «Eu sei que há-de ressuscitar na ressurreição do 

último dia». Disse-lhe Jesus: «Eu sou a ressurreição e a vida. Quem 

acredita em Mim, ainda que tenha morrido, viverá; e todo aquele 

que vive e acredita em Mim nunca morrerá. Acreditas nisto?». Disse

-Lhe Marta: «Acredito, Senhor, que Tu és o Messias, o Filho de 
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Deus, que havia de vir ao mundo». Jesus comoveu-Se 

profundamente e perturbou-Se. Depois perguntou: «Onde o 

pusestes?». Responderam-Lhe: «Vem ver, Senhor». E Jesus chorou. 

Diziam então os judeus: «Vede como era seu amigo». Mas alguns 

deles observaram: «Então Ele, que abriu os olhos ao cego, não 

podia também ter feito que este homem não morresse?». 

Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era 

uma gruta, com uma pedra posta à entrada. Disse Jesus: «Tirai a 

pedra». Respondeu Marta, irmã do morto: «Já cheira mal, Senhor, 

pois morreu há quatro dias». Disse Jesus: «Eu não te disse que, se 

acreditasses, verias a glória de Deus?». Tiraram então a pedra. 

Jesus, levantando os olhos ao Céu, disse: «Pai, dou-Te graças por 

Me teres ouvido. Eu bem sei que sempre Me ouves, mas falei 

assim por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que 

Tu Me enviaste». Dito isto, bradou com voz forte: «Lázaro, sai para 

fora». O morto saiu, de mãos e pés enfaixados com ligaduras e o 

rosto envolvido num sudário. Disse-lhes Jesus: «Desligai-o e deixai

-o ir». Então muitos judeus, que tinham ido visitar Maria, ao verem 

o que Jesus fizera, acreditaram n’Ele.  

Palavra da salvação 

— 
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Palavra Chave: Reviver | V Semana da Quaresma 

 No V Domingo Cristo revela-Se como Senhor da Vida. A 

Ressurreição de Lázaro encerra o mistério da vida e da morte e 

Lázaro participa numa vida nova com Cristo.  

 E diz Jesus: «Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita 

em Mim, ainda que tenha morrido, viverá; e todo aquele que vive 

e acredita em Mim nunca morrerá. Acreditas nisto?». E nós? 

— 

Ponto Concreto de Esforço 

Pessoal | Conjugal | Familiar | em Equipa 

 Privilegiar o ENCONTRO com os doentes e idosos e nele 

fazer a diferença. 

—  

Proposta para a Oração Conjugal (até ao Domingo de Ramos) 

 Senhor, enquanto envelhecemos e nos tornamos mais 

frágeis ajuda-nos a aceitarmos as novas, ou futuras, limitações. 

 Pedimos-Te, Senhor, que à semelhança de Marta também 

nós reconheçamos em Ti  o Senhor da Vida. Ámen. 
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DOMINGO DE RAMOS 

 EVANGELHO | Forma breve Mt 27, 11-54  

 “Cristo obedeceu até à morte e morte de cruz. Por isso Deus 

O exaltou e Lhe deu um nome que está acima de todos os nomes.  

 Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo  

  

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus, 

 Naquele tempo, Jesus foi levado à presença do governador 

Pilatos, que Lhe perguntou: R «Tu és o rei dos judeus?». N Jesus 

respondeu: J «É como dizes». N Mas, ao ser acusado pelos 

príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-

Lhe então Pilatos: R «Não ouves quantas acusações levantam 

contra Ti?». N 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: R «Qual quereis que vos solte? 

Barrabás, ou Jesus, chamado Cristo?». N Ele bem sabia que O 

tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no 

tribunal, a mulher mandou-lhe dizer: R «Não te prendas com a 

causa desse justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa 

d’Ele». N 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: R «Qual 
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 dos dois quereis que vos solte?». N Eles responderam: R 

«Barrabás». N Disse-lhes Pilatos: R «E que hei-de fazer de Jesus, 

chamado Cristo?». N Responderam todos: R «Seja crucificado». N 

Pilatos insistiu: R «Que mal fez Ele?». N Mas eles gritavam cada vez 

mais: R «Seja crucificado». N Pilatos, vendo que não conseguia 

nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na 

presença da multidão, dizendo: R «Estou inocente do sangue deste 

homem. Isso é lá convosco». N E todo o povo respondeu: R «O seu 

sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos». N 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 corte. 

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: R «Salvé, rei dos judeus!». N 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. N 

Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e 

requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. 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 
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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. 

Por cima da sua cabeça puseram um letreiro, indicando a causa da 

sua condenação: «Este é Jesus, o rei dos judeus». Foram 

crucificados com Ele dois salteadores, um à direita e outro à 

esquerda. Os que passavam insultavam-n’O e abanavam a cabeça, 

dizendo: R «Tu que destruías o templo e o reedificavas em três 

dias, salva-Te a Ti mesmo; se és Filho de Deus, desce da cruz». N 

Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os 

anciãos, também troçavam d’Ele, dizendo: R «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’». N 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: J «Eli, Eli, 

lemá sabactáni?», N que quer dizer: «Meu Deus, meu Deus, 

porque Me abandonastes?». Alguns dos presentes, ouvindo isto, 

disseram: R «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: R «Deixa lá. Vejamos se 

Elias vem salvá-l’O». N E Jesus, clamando outra vez com voz forte, 

expirou. N Então, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de 
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alto a baixo; a terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os 

túmulos, e muitos dos corpos de santos que tinham morrido 

ressuscitaram; e, saindo do sepulcro, depois da ressurreição de 

Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. 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: R 

«Este era verdadeiramente Filho de Deus».  

Palavra da salvação 

— 

Palavra Chave: Reinar | Domingo de Ramos 

  A proposta para esta semana é esta: deixarmos Cristo reinar, 

tornando-Se Ele mesmo o rosto da nossa atração, o centro do 

nosso coração e da nossa vida. A proposta é clara: “para que 

permaneçamos unidos a Ele e demos fruto abundante de boas 

obras”.  

— 

 Ponto Concreto de Esforço 

Pessoal | Conjugal | Familiar | em Equipa 

 Privilegiar a CARIDADE com aqueles que mais precisam. 

Definir a quem oferecer a renúncia Quaresmal da Equipa. 

—  

Proposta para a Oração Conjugal (até ao Domingo de Páscoa) 

 Senhor, ajuda-nos a deixar Cristo nas nossas vidas e nos 

nossos corações. Ámen. 
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Mensagem de Páscoa  

Caríssimos amigos, 

 

Neste tempo favorável caminhamos ao ritmo da oração, abrindo o 

coração à renúncia que se revestiu de partilha para renovar a nossa 

alma ao reconhecimento da beleza do encontro com o Senhor Nosso 

Deus, que na caridade reinará no íntimo dos nossos corações. 

 

Desejamos que a Alegria de sermos filhos de um Deus que deu a  

vida por nós e nos abriu o caminho do céu com a Sua Ressurreição, 

nos faça ser mensageiros desta vida que se quer abundante e cheia 

das graças do Espírito Santo. 

 

O Senhor do tempo e da história, com a Sua morte e Ressurreição, 

veio tornar novas todas as coisas e convidar-nos a proclamar a vitória 

do Seu Amor gratuito, em todos os locais que habitamos. 

 

Saiamos a proclamar Aleluia porque Ele está vivo! 

Santa e Alegre Páscoa para todos.  

Margarida e José Alberto  

(Casal Responsável da Supra- Região Portugal) 

 

 

À Equipa da Região Loures e Vale do Tejo da Província Sul 

agradecemos a generosidade na preparação deste caderno.  

Este caderno foi organizado e composto utilizando outros subsídios disponíveis na Internet 

entre eles o Documento “Todos aqui Renascemos” da Diocese do Porto. 
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PALAVRA 

CHAVE 

DIMENSÃO 

BATISMAL 

ELEMENTO 

SIMBÓLICO 

SUGESTÃO 

EM 

CASAL 

SUGESTÕES 

EM 

FAMÍLIA 

SUGESTÕES  

EM 

EQUIPA 

SEMANA I 

— 

RENUNCIAR 

Renunciar ao 

mal. 

Opção  

a Cristo! 

 

Cinzas 

 

Determinar 

uma renúncia 

em casal. 

Determinar 

uma renúncia 

em família 

Criação  

de um  

mealheiro da 

equipa! 

SEMANA II 

—  

REVESTIR 

Revestir  

as ações 

de Cristo. 

 

Bíblia 

Revestir de  

bondade as  

palavras e 

ações. 

Revestir de 

ações as 

palavras de 

bondade. 

Partilha de 

roupa a pes-

soas mais 

necessitadas 

SEMANA III 

— 

RENOVAR 

Purificação, 

Conversão  

e Renovação. 

 

Cântaro 

Dever de 

Sentar! 

Definir  

um dia para 

ajudar quem 

mais precisa. 

Partilha de 

alimentos a 

pessoas mais 

necessitadas. 

SEMANA IV 

— 

RECONHECER 

 

Iluminação, 

Adoração. 

Sacrário Revisão de 

vida. 

Reconcilia-

ção. 

Encontrar 

tempo para 

rezarmos 

juntos. 

Encontrar 

tempo para 

rezar em 

equipa. 

SEMANA V 

— 

REVIVER 

 

Regeneração. 

Propósito de 

mudança. 

 

Terço 

Oração  

Conjugal. 

Procurar 

o encontro 

com familia-

res e amigos. 

Visitar doen-

tes e idosos. 

SEMANA 

SANTA 

— 

REINAR 

União e iden-

tificação com 

Cristo. 

 

Ramos de 

Oliveira 

Determinar 

um ponto 

concreto de 

esforço co-

mum. 

Determinar 

onde aplicar 

a renúncia da 

família. 

Encontrar 

uma família 

para doar o 

mealheiro da 

equipa. 

PÁSCOA 

— 

RESSUSCI-

TAR 

Enxertia em 

Cristo! 

 

Ramos de 

Videira 

Procurar, 

todos os dias, 

melhorar o 

dia-a-dia do 

‘outro’. 

Procurar ser 

grato no 

pequeno, no 

pouco e no 

possível! 

Celebrar a 

equipa e as 

ENS | Dar 

testemunho 

de vida. 


