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VIVER A SEMANA SANTA COM O EVANGELHO 

Domingo de Ramos

 
Evangelho: Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus 26, 

14-27, 66 

 Naquele tempo, um dos Doze, chamado Judas Iscariotes, 

 foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: 

R -«Que estais dispostos a dar-me para vos entregar Jesus?». 

N Eles garantiram-lhe trinta moedas de prata. E a partir de então, Judas 
procurava uma oportunidade para O entregar. 

N No primeiro dia dos Ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e 
perguntaram-Lhe:  

R -«Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?». 

N Ele respondeu: 

J «Ide à cidade, a casa de tal pessoa, e dizei-lhe: ‘O Mestre manda dizer: 
O meu tempo está próximo. É em tua casa que Eu quero celebrar a 
Páscoa com os meus discípulos’». 

N Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado e prepararam a 
Páscoa. 

 Ao cair da noite, sentou-Se à mesa com os Doze. Enquanto comiam, 
declarou: 

J - «Em verdade vos digo: Um de vós há-de entregar-Me». 

N Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-Lhe: 

R -«Serei eu, Senhor?». 

N Jesus respondeu: 

J -«Aquele que meteu comigo a mão no prato é que há-de entregar-Me. 
O Filho do homem vai partir, como está escrito acerca d’Ele. Mas ai 
daquele por quem o Filho do homem vai ser entregue! Melhor seria 
para esse homem não ter nascido». 

N Judas, que O ia entregar, tomou a palavra e perguntou: 

R -«Serei eu, Mestre?». 

N Respondeu Jesus: 

J -«Tu o disseste». 

N Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e 
deu-o aos discípulos, dizendo: 
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J -«Tomai e comei: Isto é o meu corpo». 

N Tomou em seguida um cálice, deu graças e entregou-lho, dizendo: 

J -«Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, 
derramado pela multidão, para remissão dos pecados. Eu vos digo que 
não beberei mais deste fruto da videira, até ao dia em que beberei 
convosco o vinho novo no reino de meu Pai». 

N Cantaram os salmos e seguiram para o monte das Oliveiras. 

N Então, Jesus disse-lhes: 

J «Todos vós, esta noite, vos escandalizareis por minha causa, como 
está escrito: ‘Ferirei o pastor. e dispersar-se-ão as ovelhas do rebanho’. 
Mas, depois de ressuscitar, preceder-vos-ei a caminho da Galileia». 

N Pedro interveio, dizendo: 

R «Ainda que todos se escandalizem por tua causa, 

 eu não me escandalizarei». 

N Jesus respondeu-lhe: 

J «Em verdade te digo: 

 Esta mesma noite, antes de o galo cantar, 

 Me negarás três vezes». 

N Pedro disse-lhe: 

R «Ainda que tenha de morrer contigo, não Te negarei». 

N E o mesmo disseram todos os discípulos. 

Então, Jesus chegou com eles a uma propriedade, chamada Getsémani, 
e disse aos discípulos: 

J «Ficai aqui, enquanto Eu vou além orar». 

N E, tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, 

 começou a entristecer-Se e a angustiar-Se. 

 Disse-lhes então: 

J «A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai 
comigo». 

N E, adiantando-Se um pouco mais, caiu com o rosto por terra, 

 enquanto orava e dizia: 

J «Meu Pai, se é possível, passe de Mim este cálice. Todavia, não se faça 
como Eu quero, mas como Tu queres». 

N Depois, foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a 
Pedro: 

J «Nem sequer pudestes vigiar uma hora comigo! Vigiai e orai, para não 
cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca». 

N De novo Se afastou, pela segunda vez, e orou, dizendo: 

J «Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que Eu o beba, faça-se a 
tua vontade». 

N Voltou novamente e encontrou-os a dormir, pois os seus olhos 
estavam pesados de sono. Deixou-os e foi de novo orar, pela terceira 
vez, repetindo as mesmas palavras. Veio então ao encontro dos 
discípulos e disse-lhes: 

J «Dormi agora e descansai. Chegou a hora em que o Filho do homem 
vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. 
Aproxima-se aquele que Me vai entregar». 

N Ainda Jesus estava a falar, quando chegou Judas, um dos Doze, e com 
ele uma grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos 
príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor tinha-lhes 
dado este sinal: 



3 
 

R «Aquele que eu beijar, é esse mesmo. Prendei-O». 

N Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse-Lhe: 

R «Salve, Mestre!». 

N E beijou-O. Jesus respondeu- lhe: 

J «Amigo, a que vieste?». 

«Este homem afirmou: ‘Posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo 
em três dias’». 

N Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: 

R «Não respondes nada? Que dizes ao que depõem contra Ti?». 

N Mas Jesus continuava calado. Disse-Lhe o sumo sacerdote: 

R «Eu Te conjuro pelo Deus vivo, que nos declares se és Tu o Messias, o 
Filho de Deus». 

N Jesus respondeu-lhe: 

J «Tu o disseste. E Eu digo-vos: vereis o Filho do homem sentado à 
direita do Todo-poderoso, vindo sobre as nuvens do céu». 

N Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: 

R «Blasfemou. Que necessidade temos de mais testemunhas? Acabais 
de ouvir a blasfémia. Que vos parece?». 

N Eles responderam: 

R «É réu de morte». 

N Cuspiram-Lhe então no rosto e deram-Lhe punhadas. 

 Outros esbofeteavam-n’O, dizendo: 

R «Adivinha, Messias: quem foi que Te bateu?». 

N Entretanto, Pedro estava sentado no pátio. Uma criada aproximou-se 
dele e disse-lhe: 

R «Tu também estavas com Jesus, o galileu». 

N Mas ele negou diante de todos, dizendo: 

R «Não sei o que dizes». 

N Dirigindo-se para a porta, foi visto por outra criada que disse aos 
circunstantes: 

R «Este homem estava com Jesus de Nazaré». 

N E, de novo, ele negou com juramento: 

R «Não conheço tal homem». 

N Pouco depois, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a 
Pedro: 

R «Com certeza tu és deles, pois até a fala te denuncia». 

N Começou então a dizer imprecações e a jurar: 

R «Não conheço tal homem». 

N E, imediatamente, um galo cantou. 

 Então, Pedro lembrou-se das palavras que Jesus dissera: 

 «Antes de o galo cantar, tu Me negarás três vezes». 

 E, saindo, chorou amargamente. 

 Ao romper da manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos 
do povo se reuniram em conselho contra Jesus, para Lhe darem a 
morte. 

 Depois de Lhe atarem as mãos, levaram-n’O e entregaram-n’O ao 
governador Pilatos. 
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Então Judas, que entregara Jesus, vendo que Ele tinha sido condenado, 
tocado pelo remorso, devolveu as trinta moedas de prata aos príncipes 
dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: 

R «Pequei, entregando sangue inocente». 

N Mas eles replicaram: 

R «Que nos importa? É lá contigo». 

N Então arremessou as moedas para o santuário, saiu dali e foi-se 
enforcar. Mas os príncipes dos sacerdotes apanharam as moedas e 
disseram: 

R «Não se podem lançar no tesouro, porque são preço de sangue». 

N E, depois de terem deliberado, compraram com elas o Campo do 
Oleiro, que servia para a sepultura dos estrangeiros. Por este motivo se 
tem chamado àquele campo, até ao dia de hoje, «Campo de Sangue». 
Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta:  

N «Tomaram trinta moedas de prata, preço em que foi avaliado Aquele 
que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo Campo do Oleiro, 
como o Senhor me tinha ordenado». 

N Entretanto, Jesus foi levado à presença do governador, 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 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: 
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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.  

N. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e 
reuniram à volta d’Ele toda a coorte. Tiraram-Lhe a roupa e 
envolveram-n’O num manto vermelho. Teceram uma coroa de 
espinhos e puseram-Lha na cabeça e colocaram uma cana na sua mão 
direita. Ajoelhando diante d’Ele, escarneciam-n’O, dizendo: 

R «Salve, 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 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». 
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N 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 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». 

N Estavam ali, a observar de longe, muitas mulheres que tinham 
seguido Jesus desde a Galileia, para O servirem. 

 Entre elas encontrava-se Maria Madalena, 

 Maria, mãe de Tiago e de José,  

 e a mãe dos filhos de Zebedeu. 

 Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que 
também se tinha tornado discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e 
pediu-lhe o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lho entregassem. 
José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo 

 e depositou-o no seu sepulcro novo, 

 que tinha mandado escavar na rocha. Depois rolou uma grande pedra 
para a entrada do sepulcro e retirou-se. 

Entretanto, estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, 

 sentadas em frente do sepulcro. 

 No dia seguinte, isto é, depois da Preparação, os príncipes dos 
sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram-lhe: 

R «Senhor, lembrámo-nos do que aquele impostor disse quando ainda 
era vivo: ‘Depois de três dias ressuscitarei’. Por isso, manda que o 
sepulcro seja mantido em segurança até ao terceiro dia, 

 para que não venham os discípulos roubá-lo e dizer ao povo: 
‘Ressuscitou dos mortos’. 

 E a última impostura seria pior do que a primeira». 

N Pilatos respondeu: 

R «Tendes à vossa disposição a guarda: ide e guardai-o como 
entenderdes». 

N Eles foram e guardaram o sepulcro, selando a pedra e pondo a 
guarda. 

PARA FALAR COM DEUS 

 

Neste Domingo de Ramos, quando Nosso Senhor começa a semana 
decisiva para a nossa salvação, deixemo-nos de considerações 
superficiais e vamos ao que é central, ao que verdadeiramente é 
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importante. Pensai no seguinte: aquilo que devemos pretender é ir 
para o Céu. Se não, nada vale a pena. Para ir para o Céu é 
indispensável a fidelidade à doutrina de Cristo. Para ser fiel é 
indispensável porfiar com constância no nosso combate contra os 
obstáculos que se opõem à nossa eterna felicidade. 

 

Sei que, imediatamente depois de falar em combater, nos surge pela 
frente a nossa debilidade e prevemos as quedas, os erros. Deus 
conta com isso. É inevitável que, ao caminharmos, levantemos pó. 
Somos criaturas e estamos repletos de defeitos. Eu diria até que tem 
de os haver sempre, pois são a sombra que faz com que se 
destaquem mais, por contraste, na nossa alma, a graça de Deus e o 
esforço por correspondermos ao favor divino. E esse claro-escuro 
tornar-nos-á humanos, humildes, compreensivos, generosos. 

 

Não nos enganemos: na nossa vida, se contamos com brio e com 
vitórias, devemos também contar com quedas e derrotas. Essa foi 
sempre a peregrinação terrena do cristão, incluindo a daqueles que 
veneramos nos altares. Recordais-vos de Pedro, de Agostinho, de 
Francisco? Nunca me agradaram as biografias dos santos em que, 
com ingenuidade, mas também com falta de doutrina, nos 
apresentam as façanhas desses homens, como se estivessem 
confirmados na graça desde o seio materno. Não. As verdadeiras 
biografias dos heróis cristãos são como as nossas vidas: lutavam e 
ganhavam, lutavam e perdiam. E então, contritos, voltavam à luta. 

Cristo que passa, 76 

A liturgia do Domingo de Ramos põe na boca dos cristãos este 
cântico: levantai, portas, os vossos dintéis; levantai-vos, portas 
antigas, para que entre o Rei da glória. Quem fica recluso na cidadela 
do seu egoísmo não descerá ao campo de batalha. Contudo, se 
levantar as portas da fortaleza e permitir que entre o Rei da Paz, 
sairá com ele a combater contra toda essa miséria que embacia os 
olhos e insensibiliza a consciência. 

 

Levantai as portas antigas. Esta exigência de combate não é nova no 
Cristianismo. É a verdade perene. Sem luta, não se consegue a 
vitória; sem vitória não se alcança a paz. Sem paz, a alegria humana 
será só uma alegria aparente, falsa, estéril, que não se traduz na 
ajuda aos homens, nem em obras de caridade e de justiça, de perdão 
e de misericórdia, nem em serviço de Deus. 

Cristo que passa, 82 

 

Como custa! - Bem sei. Mas para a frente! Só será premiado - e com 
que prémio! - aquele que pelejar com bravura. 

Caminho, 720 

 

Espera tudo de Jesus; tu nada tens, nada vales, nada podes. - Ele 
agirá, se n'Ele te abandonares. 

Caminho, 731 

 

Sê atrevido na tua oração, e o Senhor te transformará de pessimista 
em optimista; de tímido em audaz; de apoucado de espírito, em 
homem de fé, em apóstolo! 

Sulco, 118  
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Segunda-feira Santa 

Evangelho: Leitura do santo evangelho segundo S. João (12,1-11) 

 

Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, 

onde vivia Lázaro, que Ele tinha ressuscitado dos mortos. 

Ofereceram-Lhe lá um jantar: Marta andava a servir 

e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. 

Então Maria tomou uma libra de perfume  de nardo puro, de alto  

preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-Lhos com os cabelos; 

e a casa encheu-se com o perfume do bálsamo. 

Disse então Judas Iscariotes, um dos discípulos, 

aquele que havia de entregar Jesus: 

«Porque não se vendeu este perfume por trezentos denários, 

para dar aos pobres?» 

Disse isto, não porque se importava com os pobres, 

mas porque era ladrão e, tendo a bolsa comum, tirava o que nela se  

lançava. Jesus respondeu-lhe: «Deixa-a em paz: ela tinha guardado o 

 perfume para o dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis  

convosco; mas a Mim, nem sempre Me tereis». 

Soube então grande número de judeus que Jesus Se encontrava ali 

e vieram, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, 

que Ele tinha ressuscitado dos mortos. Entretanto, os príncipes dos  

sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos judeus,  

por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. 

 

 

PARA FALAR COM DEUS 

Que prova tão clara de magnanimidade o excesso de Maria! Judas 
lamenta que se tenha desperdiçado um perfume que valia - com a 
sua avareza fez muito bem as contas - pelo menos trezentos 
dinheiros. 
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O verdadeiro desprendimento leva-nos a ser muito generosos com 
Deus e com os nossos irmãos, a sermos diligentes, a arranjarmos 
recursos, a gastarmo-nos para ajudar aqueles que sofrem 
necessidades. Um cristão não pode conformar-se com um trabalho 
que lhe permita ganhar o suficiente para se sustentar a si e aos seus. 
A sua grandeza de coração levá-lo-á a arrimar o ombro para 
sustentar os outros, por um motivo de caridade e por um motivo de 
justiça, como escrevia S. Paulo aos Romanos: A Macedónia e a Acaia 
houveram por bem fazer uma colecta para os pobres que há entre os 
santos de Jerusalém. Houveram-no por bem e disso lhes eram 
devedores. Porque, se os gentios participam dos bens espirituais dos 
judeus, também aqueles devem assistir estes com os seus bens 
temporais . 

Amigos de Deus, 126 

 

Confia sempre no teu Deus. - Ele não perde batalhas. 

Caminho, 733 

 

A relativa e pobre felicidade do egoísta que se encerra na sua torre 
de marfim, na sua própria carcaça..., não é difícil de conseguir neste 
mundo. - Mas a felicidade do egoísta não é duradoira. 

Quererás perder, por essa caricatura do céu, a felicidade da Glória, 
que não terá fim? 

Caminho, 29 

 

Ao aproximarmo-nos, durante esta Semana Santa, das dores de Jesus 
Cristo, vamos pedir à Santíssima Virgem que, a exemplo d'Ela, 
também nós saibamos meditar e conservar todos estes 
ensinamentos no nosso coração. 

Amigos de Deus, 126 
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Terça-feira Santa 

Evangelho: Leitura do santo evangelho segundo S. João (13,21-
33.36-38)  

 

Naquele tempo, estando Jesus à mesa com os discípulos, 

sentiu-Se intimamente perturbado e declarou: 

«Em verdade, em verdade vos digo: Um de vós Me entregará». 

Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem 
falava. Um dos discípulos, o predilecto de Jesus, estava à mesa, mesmo 
a seu lado. Simão Pedro fez-lhe sinal e disse: «Pergunta-Lhe a quem Se 
refere». 

Ele inclinou-Se sobre o peito de Jesus e perguntou-Lhe: 

«Quem é, Senhor?» 

Jesus respondeu: 

«É aquele a quem vou dar este bocado de pão molhado». 

E, molhando o pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. 

Naquele momento, depois de engolir o pão, Satanás entrou nele. 

Disse-lhe Jesus: «O que tens a fazer, fá-lo depressa». 

Mas nenhum dos que estavam à mesa compreendeu porque lhe disse 
tal coisa. 

Como Judas era quem tinha a bolsa comum, alguns pensavam que 
Jesus lhe tinha dito: 

«Vai comprar o que precisamos para a festa»; 

ou então, que desse alguma esmola aos pobres. 

Judas recebeu o bocado de pão e saiu imediatamente. 

Era noite. 

Depois de ele sair, Jesus disse: «Agora foi glorificado o Filho do homem 

e Deus foi glorificado n’Ele. Se Deus foi glorificado n’Ele, 

também Deus O glorificará em Si mesmo e glorificá-l’O-á sem demora. 

Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. 

Haveis de procurar-Me e, assim como disse aos judeus, 

também agora vos digo: não podeis ir para onde Eu vou» 

Perguntou-Lhe Simão Pedro: 
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«Para onde vais, Senhor?». 

Jesus respondeu: 

«Para onde Eu vou, não podes tu seguir-Me por agora; 

seguir-Me-ás depois». 

Disse-Lhe Pedro: 

«Senhor, por que motivo não posso seguir-Te agora? 

Eu darei a vida por Ti». 

Disse-Lhe Jesus: 

«Darás a vida por Mim? 

Em verdade, em verdade te digo: Não cantará o galo, 

sem que Me tenhas negado três vezes». 

 

PARA FALAR COM DEUS 

Vive junto de Cristo! Deves ser, no Evangelho, uma personagem 
mais, convivendo com Pedro, com João, com André..., porque Cristo 
também vive agora: "Iesus Christus, heri et hodie, ipse et in saecula!" 
Jesus Cristo vive!, hoje como ontem; é o mesmo, pelos séculos dos 
séculos. 

Forja, 8 

 

Se alguma coisa não estiver de acordo com o espírito de Deus, deixa-
a imediatamente! 

Pensa nos Apóstolos: eles não valiam nada, mas no nome do Senhor 
faziam milagres. Só Judas, que possivelmente também fez milagres, 
se desencaminhou, porque se afastou voluntariamente de Cristo, 

porque não cortou, violenta e valentemente, com o que não estava 
de acordo com o espírito de Deus. 

Forja, 111 

 

Esses minutos diários de leitura do Novo Testamento que te 
aconselhei (metendo-te e participando no conteúdo de cada cena, 
como um protagonista mais) são para que encarnes, para que 
"cumpras" o Evangelho na tua vida... e para "fazê-lo cumprir". 

Sulco, 672 

 

Ao convidar-te para fazeres essas confidências com o Mestre, refiro-
me especialmente às tuas dificuldades pessoais, porque a maioria 
dos obstáculos para a nossa felicidade nascem de uma soberba mais 
ou menos oculta. Pensamos que temos um valor excepcional, 
qualidades extraordinárias. Mas, quando os outros não são da 
mesma opinião, sentimo-nos humilhados. É uma boa ocasião para 
recorrer à oração e para rectificar, com a certeza de que nunca é 
tarde para mudar a rota. Mas é muito conveniente iniciar essa 
mudança de rumo quanto antes. 

 

Na oração, com a ajuda da graça, a soberba pode transformar-se em 
humildade. E brota da alma a verdadeira alegria, mesmo quando 
ainda notamos o barro nas asas, o lodo da pobre miséria, que vai 
secando. Depois, com a mortificação, cairá esse barro e poderemos 
voar muito alto, porque nos será favorável o vento da misericórdia 
de Deus. 

Amigos de Deus, 249 
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Quarta-feira Santa 

Evangelho: Leitura do santo evangelho segundo S. Mateus (26,14-25) 

 

Naquele tempo, um dos Doze, chamado Iscariotes, 

foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: 

«Que estais dispostos a dar-me para vos entregar Jesus?» 

Eles garantiram-lhe trinta moedas de prata. 

A partir de então, 

Judas procurava uma oportunidade para O entregar. No primeiro dia 

dos Ázimos, 

os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-Lhe: 

«Onde queres que façamos os preparativos 

para comer a Páscoa?» 

Ele respondeu: 

«Ide à cidade, a casa de tal pessoa, e dizei-lhe: 

‘O Mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. 

É em tua casa que Eu quero celebrar a Páscoa 

com os meus discípulos’». 

Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado 

e prepararam a Páscoa. 

Ao cair da tarde, sentou-Se à mesa com os Doze. 

Enquanto comiam, declarou: 

«Em verdade, em verdade vos digo: 

Um de vós Me entregará». 

Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-Lhe: 

«Serei eu, Senhor?» 
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Jesus respondeu: 

«Aquele que meteu comigo a mão no prato é que vai entregar-Me. O 

Filho do homem vai partir, como está escrito acerca d’Ele. Mas ai 

daquele por quem o Filho do homem vai ser entregue! Melhor seria 

para esse homem não ter nascido». 

Judas, que O ia entregar, tomou a palavra e perguntou: 

«Serei eu, Mestre?» 

Respondeu Jesus: 

«Tu o disseste». 

PARA FALAR COM DEUS 

Com obras de serviço, podemos preparar a Nosso Senhor um triunfo 

maior que o da Sua entrada em Jerusalém... Porque não se repetirão 

as cenas de Judas, nem a do Jardim das Oliveiras, nem aquela noite 

cerrada... Conseguiremos que o mundo arda nas chamas do fogo que 

veio trazer à terra!... E a luz da verdade - o nosso Jesus - iluminará as 

inteligências num dia sem fim. 

Forja, 947 

 

A vida de oração tem de fundamentar-se, além disso, em pequenos 

espaços de tempo, dedicados exclusivamente a estar com Deus. São 

momentos de colóquio sem ruído de palavras, junto ao Sacrário 

sempre que possível, para agradecer ao Senhor essa espera - tão só! 

- desde há vinte séculos. A oração mental é diálogo com Deus, de 

coração a coração, em que intervém a alma toda: a inteligência e a 

imaginação, a memória e a vontade. Uma meditação que contribui a 

dar valor sobrenatural à nossa pobre vida humana, à nossa vida 

corrente e diária. 

Cristo que passa, 119 

 

A heroicidade, a santidade, a audácia requerem uma constante 

preparação espiritual. Darás sempre, aos outros, só aquilo que 

tiveres; e, para dares Deus, hás-de ter intimidade com Ele, viver a 

sua Vida, servi-Lo. 

Forja, 78 

 

Cada geração de cristãos deve redimir e santificar o seu tempo: para 

tanto, precisa de compreender e de compartilhar os anseios dos 

homens, seus iguais, a fim de lhes dar a conhecer, com dom de 

línguas, como corresponder à ação do Espírito Santo, à efusão 

permanente das riquezas do Coração divino. A nós, cristãos, 

compete anunciar nestes dias, ao mundo a que pertencemos e em 

que vivemos, a antiga e sempre nova mensagem do Evangelho. 

Cristo que passa, 132 

 

Não sou nem nunca fui pessimista, porque a fé me diz que Cristo 

venceu definitivamente e nos deu, como prémio da sua conquista, 

um mandato, que é também um compromisso: lutar. Nós, cristãos, 

temos um empenho de amor, que aceitamos livremente com a 

chamada da graça divina: uma obrigação que nos anima a lutar com 

tenacidade. Sabemos que somos tão frágeis como os outros homens, 

mas também não podemos esquecer-nos de que, se usarmos os 

devidos meios, seremos o sal, a luz e a levedura do mundo. Seremos 

o consolo de Deus. 
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O nosso empenho de perseverar com firmeza neste propósito de 

Amor é, além disso, um dever de justiça. E a matéria desta exigência, 

comum a todos os fiéis, traduz-se numa batalha constante. A 

tradição da Igreja sempre se referiu aos cristãos como milites 

Christi, soldados de Cristo; soldados que dão serenidade aos outros 

enquanto combatem continuamente contra as suas próprias más 

inclinações.  

Cristo que passa, 74  
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Quinta-feira Santa 

Evangelho: Leitura do santo evangelho segundo S. João (13,1-15) 

 

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. 
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Dei-vos o exemplo, para que, assim como Eu fiz, vós façais também». 

PARA FALAR COM DEUS 

Agora, na Última Ceia, Cristo preparou tudo para se despedir dos 

seus discípulos, enquanto estes se envolviam pela centésima vez na 

disputa sobre quem seria o maior desse grupo escolhido. Jesus 

levantou-se da mesa, depôs o seu manto e, pegando numa toalha, 

cingiu-se. Depois lançou água numa bacia e começou a lavar os pés 

dos discípulos e a limpar-lhos com a toalha com que estava cingido. 

 

Pregou de novo com o exemplo, com obras. Diante dos discípulos, 

que discutiam por motivos de soberba e de vanglória, Jesus inclina-

se e cumpre gostosamente o trabalho próprio de um servo. Depois, 

quando volta para a mesa, comenta: Compreendeis o que vos fiz? 

Vós chamais-me Mestre e Senhor e dizeis bem, porque o sou. Se eu, 

pois, que sou o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, deveis também 

lavar-vos os pés uns aos outros. A mim comove-me esta delicadeza 

do nosso Cristo, porque não afirma: se eu faço isto, quanto mais 

deveis fazer vós! Coloca-se ao mesmo nível, não coage: fustiga 

amorosamente a falta de generosidade daqueles homens. 

Amigos de Deus, 103 

 

A alegria da Quinta-Feira Santa parte, portanto, do facto de nós 

compreendermos que o Criador se desfez em carinho pelas suas 

criaturas. Nosso Senhor Jesus Cristo, como se já não fossem 

suficientes todas as outras provas da sua misericórdia, institui a 

Eucaristia para que possamos tê-Lo sempre perto de nós e porque - 

tanto quanto nos é possível entender - movido pelo seu Amor, Ele, 

que de nada necessita, não quis prescindir de nós. A Trindade 

apaixonou-se pelo homem, elevado à ordem da graça e feito à sua 

imagem e semelhança, redimiu-o do pecado - do pecado de Adão 

que se propagou a toda a sua descendência e dos pecados pessoais 

de cada um - e deseja vivamente morar na nossa alma, como diz o 

Evangelho: se alguém Me ama, guardará a minha palavra, e Meu Pai 

o amará, e nós viremos a ele, e faremos nele morada: 

Cristo que passa, 84 

 

"Isto é o meu Corpo"... e Jesus imolou-se, ocultando-se sob as 

espécies de pão. Agora está ali, com a sua Carne e com o seu Sangue, 

com a sua Alma e com a sua Divindade: como no dia em que Tomé 

meteu os dedos nas suas Chagas gloriosas. 

E, no entanto, em tantas ocasiões, tu passas de largo, sem esboçares 

sequer uma breve saudação de simples cortesia, como fazes com 

qualquer pessoa conhecida que encontras ao passar! 

Tens bastante menos fé do que Tomé! 

Sulco, 684 

 

Vamos acabar a nossa meditação de Quinta-Feira Santa. Se o Senhor 

nos ajudou - e está sempre disposto, desde que lhe abramos o 

coração - teremos pressa de corresponder àquilo que é mais 

importante: amar. E saberemos difundir a caridade entre os outros 

homens, com uma vida de serviço. Dei-vos o exemplo, insiste Jesus, 

falando aos seus discípulos na noite da Ceia, depois de lhes ter 

lavado os pés. Afastemos do coração o orgulho, a ambição, os 

desejos de domínio e, à nossa volta e dentro de nós, reinarão a paz e 

a alegria, enraizadas no sacrifício pessoal. 

Cristo que passa, 94  
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Sexta-feira Santa 

Evangelho: Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João (18,1–
19,42) 

 

Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da 

torrente do Cedron. Havia lá um jardim, onde Ele entrou com os seus 

discípulos. Judas, que O ia entregar, conhecia também o local, porque 

Jesus Se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo 

uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes 

dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali, com archotes, 

lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que Lhe ia acontecer, 

adiantou-Se e perguntou-lhes: 

J «A quem buscais?». 

N Eles responderam-Lhe: 

R «A Jesus, o Nazareno». 

N Jesus disse-lhes: 

J «Sou Eu». 

N Judas, que O ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes 

disse: «Sou Eu», recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes 

novamente: 

J «A quem buscais?». 

N Eles responderam: 

R «A Jesus, o Nazareno». 

N Disse-lhes Jesus: 

J «Já vos disse que sou Eu. Por isso, se é a Mim que buscais, deixai que 

estes se retirem». 

N Assim se cumpriam as palavras que Ele tinha dito: «Daqueles que Me 

deste, não perdi nenhum». Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, 

 desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, 

 cortando-lhe a orelha direita. 

 O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: 

J «Mete a tua espada na bainha. Não hei-de beber o cálice que meu Pai 

Me deu?». 
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N Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus 

apoderaram-se de Jesus e manietaram-n’O. Levaram-n’O primeiro a 

Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. 

Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: «Convém que 

morra um só homem pelo povo». Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus 

com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote 

 e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, 

 enquanto Pedro ficava à porta, do lado de fora. 

 Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, 

 falou à porteira e levou Pedro para dentro. 

 A porteira disse a Pedro: 

R «Tu não és dos discípulos desse homem?». 

N Ele respondeu: 

R «Não sou». 

N Estavam ali presentes os servos e os guardas, 

 que, por causa do frio, tinham acendido um braseiro   e se aqueciam. 

 Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. 

 Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus 

discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: 

J «Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no 

templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. 

Porque Me interrogas? Pergunta aos que Me ouviram o que lhes disse: 

eles bem sabem aquilo de que lhes falei». 

N A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma 

bofetada a Jesus e disse-Lhe: 

R «É assim que respondes ao sumo sacerdote?» 

N Jesus respondeu-lhe: 

J «Se falei mal, mostra-Me em quê. Mas, se falei bem, porque Me 

bates?». 

N Então Anás mandou Jesus manietado ao sumo sacerdote Caifás. 

 Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: 

R «Tu não és também um dos seus discípulos?». 

N Ele negou, dizendo: 

R «Não sou». 

C. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien 

Pedro le cortó la oreja, le dijo: 

N Replicou um dos servos do sumo sacerdote, 

 parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: 

R «Então eu não te vi com Ele no jardim?». 

N Pedro negou novamente,  

 e logo um galo cantou. 

 Depois, levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de 

manhã cedo. Eles não entraram no pretório, para não se contaminarem 

e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e 

perguntou-lhes: 
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R «Que acusação trazeis contra este homem?». 

N Eles responderam-lhe: 

R «Se não fosse malfeitor, não t’O entregávamos». 

N Disse-lhes Pilatos: 

R «Tomai-O vós próprios, e julgai-O segundo a vossa lei». 

N Os judeus responderam: 

R «Não nos é permitido dar a morte a ninguém». 

N Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que 

morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, 

chamou Jesus e perguntou-Lhe: 

R «Tu és o rei dos Judeus?». 

N Jesus respondeu-lhe: 

J «É por ti que o dizes, ou foram outros que to disseram de Mim?». 

N Disse-Lhe Pilatos: 

R «Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que 

Te entregaram a Mim. Que fizeste?». 

N Jesus respondeu: 

J «O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, 

os meus guardas lutariam para que Eu não fosse entregue aos judeus. 

Mas o meu reino não é daqui». 

N Disse-Lhe Pilatos: 

R «Então, Tu és rei?». 

N Jesus respondeu-lhe: 

J «É como dizes: sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar 

testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha 

voz». 

N Disse-Lhe Pilatos: 

R «Que é a verdade?». 

N Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: 

R «Não encontro neste homem culpa nenhuma. Mas vós estais 

habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos 

solte o rei dos Judeus?». 

N Eles gritaram de novo: 

R «Esse não. Antes Barrabás». 

N Barrabás era um salteador. Então 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 manto de púrpura. 

Pilatos disse-lhes: 

R «Eis o homem». 
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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». 
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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 

predileto, 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. N Por ser a Preparação, 

 e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, 

 – era um grande dia aquele sábado – 

 os judeus pediram a Pilatos 

 que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. 

 Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao 

outro que tinha sido crucificado com ele. 

 Ao chegarem a Jesus, vendo-O já morto, não Lhe quebraram as pernas, 

mas um dos soldados trespassou-Lhe o lado com uma lança, e logo saiu 

sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu 

testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que 

também vós acrediteis. 

 Assim aconteceu para se cumprir a Escritura, que diz: «Nenhum osso 

lhe será quebrado». Diz ainda outra passagem da Escritura: «Hão-de 

olhar para Aquele que trespassaram». 

 Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora 

oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo 

de Jesus. Pilatos permitiu-lho. José veio então tirar o corpo de Jesus. 

Veio também Nicodemos, aquele que, antes, tinha ido de noite ao 

encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase cem libras de mirra e 

aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras 

juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os 

Judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim e, 

no jardim, um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. 
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Foi aí que, por causa da Preparação dos Judeus, porque o sepulcro 

ficava perto, depositaram Jesus. 

 

PARA FALAR COM DEUS 

Meditemos no Senhor, chagado dos pés à cabeça por amor de nós. 

Com frase que se aproxima da realidade, embora não consiga 

exprimi-la completamente, podemos repetir com um escritor de há 

séculos: O corpo de Jesus é um retábulo de dores. A vista de Cristo 

feito um farrapo, transformado num corpo inerte descido da Cruz e 

confiado a sua Mãe, à vista desse Jesus destroçado, poder-se-ia 

concluir que esta cena é a exteriorização mais clara de uma derrota. 

Onde estão as massas que O seguiram e o Reino cuja vinda 

anunciava? Contudo, não temos diante dos olhos uma derrota, mas 

sim uma vitória: está agora mais perto do que nunca o momento da 

Ressurreição, da manifestação da glória que Cristo conquistou com a 

sua obediência. 

Cristo que passa, 95 

 

Jesus chegou à Cruz depois de Se preparar durante trinta e três anos 

- toda a sua Vida! 

 

Os seus discípulos, se realmente desejam imitá-Lo, devem converter 

a sua existência em corredenção de Amor, com a negação de si 

mesmos, ativa e passiva. 

Sulco, 255 

 

Situados agora no Calvário, quando Jesus já morreu e não se 

manifestou ainda a glória do seu triunfo, temos uma boa ocasião 

para examinar os nossos desejos de vida cristã, de santidade para 

reagir com um acto de fé perante as nossas debilidades e, confiando 

no poder de Deus, fazer o propósito de pôr amor nas coisas do nosso 

dia-a-dia. A experiência do pecado tem de nos conduzir à dor, a uma 

decisão mais madura e mais profunda de sermos fiéis, de nos 

identificarmos deveras com Cristo, de perseverarmos, custe o que 

custar, nessa missão sacerdotal que Ele encomendou a todos os seus 

discípulos sem excepção, que nos impele a sermos sal e luz do 

mundo. 

Cristo que passa, 96 

 

Convém que meditemos naquilo que nos revela a morte de Cristo, 

sem ficarmos nas formas exteriores ou em fases estereotipadas. É 

necessário que nos metamos de verdade nas cenas que vivemos 

durante estes dias da Semana Santa: a dor de Jesus, as lágrimas de 

sua Mãe, a debandada dos discípulos, a fortaleza das santas 

mulheres, a audácia de José e Nicodemos, que pedem a Pilatos o 

corpo do Senhor. 

 

Aproximemo-nos, em suma, de Jesus morto, dessa Cruz que se 

recorta sobre o cume do Gólgota. Mas aproximemo-nos com 

sinceridade, sabendo encontrar o recolhimento interior que é sinal 

de maturidade cristã. Os acontecimentos, divinos e humanos, da 

Paixão penetrarão desta forma na alma como palavra que Deus nos 

dirige para desvelar os segredos do nosso coração e revelar-nos 

aquilo que espera das nossas vidas. 

Cristo que passa, 101  
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Sábado santo 

No sábado santo não há liturgia. Cristo jaz no sepulcro, à espera da 
Ressurreição.  

 

 

 

 

 

 

 
PARA FALAR COM DEUS 
Num horto muito perto do Calvário, José de Arimateia tinha 
mandado lavrar, na rocha, um sepulcro novo. E, por ser a véspera da 
grande Páscoa dos judeus, põem Jesus ali. Depois, Josérolou uma 
grande pedra, para diante da boca do sepulcro, e retirou-se (Mt XXVII, 
60). 
 
Sem nada veio Jesus ao mundo e sem nada - nem sequer o lugar 
onde repousa - se nos foi. 
 
A Mãe do Senhor - minha Mãe - e as mulheres que seguiram o 
Mestre desde a Galileia, depois de observar tudo atentamente, 
partem também. Cai a noite. 
 
Agora consumou-se tudo. Cumpriu-se a obra da nossa Redenção. Já 
somos filhos de Deus, porque Jesus morreu por nós e a Sua morte 
resgatou-nos. 
 
Empti enim estis pretio magno (I Cor VI, 20) !, tu e eu fomos 
comprados por alto preço. 
 
Temos de fazer vida nossa a vida e a morte de Cristo. Morrer pela 
mortificação e a penitência, para que Cristo viva em nós pelo Amor. 
E seguir, então, as pisadas de Cristo, com ânsia de co-redimir todas 
as almas. 
 
Via Sacra, XIV Estação: Jesus é colocado no sepulcro 
 
Nalgumas ocasiões perguntei a mim mesmo qual seria o martírio 
maior: o de quem recebe a morte pela fé, às mãos dos inimigos de 
Deus; ou o de quem gasta os seus anos trabalhando, sem outra 
intenção que servir a Igreja e as almas, e envelhece sorrindo e passa 
inadvertido... 
 
Para mim, o martírio sem espetáculo é mais heróico... Esse é o teu 
caminho. 
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Via Sacra, VII Estação: Jesus cai pela segunda vez. Ponto de meditação 
4. 
 
Agora que te custa obedecer, lembra-te do teu Senhor, "factus 
obediens usque ad mortem, mortem autem crucis" - obediente até à 
morte, e morte de cruz! 
 
Caminho, 628 
 
Na vida espiritual, muitas vezes, é preciso saber perder, de um 
ponto de vista terreno, para ganhar no Céu. Assim ganha-se sempre. 
 
Forja, 998 
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Domingo da Ressurreição 

Evangelho: Leitura do santo evangelho segundo S. João (20,1-9) 

 

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.  

 

PARA FALAR COM DEUS 
Cristo vive. Esta é a grande verdade que enche de conteúdo a nossa 
fé. Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou; triunfou da morte, do 
poder das trevas, da dor e da angústia. Não temais - foi com esta 
invocação que um anjo saudou as mulheres que iam ao 
sepulcro. Não temais. Procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. 
Ressuscitou; não está aqui. Haec est dies quam fecit Dominus, 
exultemus et laetemur in ea - este é o dia que o Senhor fez; alegremo-
nos. 
 
O tempo pascal é tempo de alegria, de uma alegria que não se limita 
a esta época do ano litúrgico, mas mora sempre no coração dos 
cristãos. Porque Cristo vive. Cristo não é uma figura que passou, que 
existiu em certo tempo e que se foi embora, deixando-nos uma 
recordação e um exemplo maravilhosos.  
 
Cristo que passa, 102 
 
Quando se ama alguém, deseja-se conhecer toda a sua vida, o seu 
carácter, para nos identificarmos com essa pessoa. Por isso temos de 
meditar na vida de Jesus, desde o Seu nascimento num presépio até 
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à Sua morte e à Sua Ressurreição. Nos primeiros anos do meu labor 
sacerdotal costumava oferecer exemplares do Evangelho ou livros 
onde se narra a vida de Jesus, porque é necessário que a 
conheçamos bem, que a tenhamos inteira na mente e no coração, de 
modo que, em qualquer momento, sem necessidade de nenhum 
livro, cerrando os olhos, possamos contemplá-la como um filme; de 
forma que, nas mais diversas situações da nossa vida, acudam à 
memória as palavras e os atos do Senhor. 
 
Cristo que passa, 107 
 
É preciso privar com Cristo na palavra e no Pão, na Eucaristia e na 
Oração. Tratá-Lo como se trata com um amigo, com um ser real e 
vivo como Cristo é, porque ressuscitou. Cristo, lemos na epístola aos 
Hebreus, como permanece eternamente, possui um sacerdócio eterno. 
Por isso, pode salvar perpetuamente os que por Ele se aproximam de 
Deus, vivendo sempre para interceder em seu favor. 
 
Cristo, Cristo ressuscitado, é o companheiro, o Amigo. Um 
companheiro que se deixa ver só entre sombras, mas cuja realidade 
enche toda a nossa vida, e que nos faz desejar a sua companhia 
definitiva.  
 
Cristo que passa, 116 
 
Ao cair da tarde do sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e 
Salomé compraram perfumes para ir embalsamar o corpo morto de 
Jesus. - No outro dia, de manhãzinha cedo, chegam ao sepulcro, 
nascido já o Sol (Mc XVI, 1 e 2). E entrando, ficam consternadas, 
porque não encontram o corpo do Senhor. - Um jovem, coberto de 
vestes brancas, diz-lhes: Não temais; sei que procurais Jesus 
Nazareno. Non est hic, surrexít enim sicut dixit, - não está aqui, 
porque ressuscitou, como tinha anunciado (Mt XXVIII, 5). 
 
Ressuscitou! - Jesus ressuscitou. Não está no sepulcro. A Vida pôde 
mais do que a morte. 
 
Apareceu a Sua Mãe Santíssima. - Apareceu a Maria de Magdala, que 
está louca de amor. - E a Pedro e aos demais Apóstolos. - E a ti e a 

mim, que somos Seus discípulos e mais loucos do que Madalena! 
Que coisas Lhe dissemos! 
 
Que nunca morramos pelo pecado; que seja eterna a nossa 
ressurreição espiritual. - E, antes de terminar a dezena, beijaste as 
chagas dos Seus pés... e eu, mais atrevido, - por ser mais criança - 
pus os meus lábios no Seu lado aberto. 
 
Santo Rosário, Primeiro mistério glorioso: Ressurreição do Senhor 
 


