Com Luiza Andaluz...
sigamos os passos
de Jesus!
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Introdução
Metidos no nosso dia-a-dia, por vezes pensamos que já vimos
tudo, que tudo o possível e imaginário já nos aconteceu!
Pois é! A quaresma é para nós cristãos, o tempo do espanto,
o de fazer-se ao caminho com os passos na medida do Senhor,
de transformação interior, de largar o cansaço e de descansar
Naquele a quem tudo confiamos. É um respirar de mente, coração
e de mãos.
40 dias para sermos chamados e sermos abraçados por
Jesus. Levamos no caminho todas as nossas fragilidades, as
imperfeições e as insuficiências. Mas temos a certeza de que
somos sempre amados.
Que sejamos capazes de dizer: “Senhor estou aqui à tua
espera!” Tem paciência comigo…
Que cada qual, na sua realidade, se desinstale…E com
entusiasmo se faça sem medo, ao chamamento à santidade.
Como nos diz o Papa, na Exortação Apostólica “Alegrai-vos e
exultai” (GE), no n. 32 “Não tenhas medo da santidade. Não te
tirará forças, nem vida nem alegria. Muito pelo contrário, porque
chegarás a ser o que o Pai pensou quando te criou e serás fiel
ao teu próprio ser. Depender d’Ele libertar-nos das escravidões e
levar-nos a reconhecer a nossa dignidade.”
Nas próximas semanas vamos fazer juntos, em família, em
Igreja, um caminho em 6 passos, “um passo por semana”, até à
Pascoa.
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(Quarta-feira de Cinzas)
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Mt 6, 1-6.16-18
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».
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Este símbolo, lembra-nos que somos terra, húmus, nada,
pequeno. Somos convidados à conversão, ao arrependimento, à
mudança de estilo de vida.
O que há no nosso íntimo que deva ser queimado?
Para que das cinzas brote a novidade da vida Pascal, em
Cristo?
UM PASSO POR SEMANA
Fica o convite a que todos possamos participar na celebração
da Quarta feira de Cinzas. Não vamos desistir, mesmo usando os
meios telemáticos, façamos a unidade neste início de caminhada.
Tenhamos presente: o que é velho em mim, o que pode ser
queimado para dar lugar à novidade Pascal.
APRENDER COM LUIZA
Em que consiste propriamente a união com Deus?
Na perfeita conformidade da nossa vontade com a Sua!
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(Primeira Semana da Quaresma)
TENTAÇÕES

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Mc 1, 12-15
Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o
deserto. Jesus esteve no deserto quarenta dias e era tentado
por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os Anjos
serviam-n’O. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para
a Galileia e começou a pregar o Evangelho, dizendo: «Cumpriuse o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e
acreditai no Evangelho».
Viver na fidelidade com Jesus Cristo exige de nós uma luta sem
tréguas contra as tentações. No Evangelho de Mateus (Mt.4,4)
Jesus ensina-nos como havemos de vencer as tentações e dános o exemplo da sua vitória.
O deserto tem o sentido de reconhecimento, da descida, de
tornar visíveis os perigos que ameaçam a pessoa humana, e toda
a criação. A tentação desvia-nos da nossa missão com Deus.
Mas Jesus faz do deserto, o lugar oportuno, de encontro
com Deus. A certeza de que cada queda, cada descida à areia
escaldante do deserto, é uma oportunidade para se ser levantado.
Escutar a voz do Pai, faz Jesus vencer a tentação; o ouvido do
coração está sintonizado com Deus, com a Sua Palavra. Jesus
e o Pai são um só. Jesus recusa colocar ao serviço do “deus do
mundo” os seus dons.
Conclusão: Jesus ensinou-nos a vencer a tentação fixando
os olhos em Deus Pai. Somos convidados à conversão pessoal
e plena: “Convertei-vos a mim de todo coração…rasgai o vosso
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coração e não os vossos vestidos” (Jo 2,12); a alimentar a
confiança no Senhor e a descobrir os sinais da sua fidelidade em
nós.
UM PASSO POR SEMANA
Pensar em formas de combater as tentações.
Alimentar a confiança em Deus e descobrir os sinais da Sua
fidelidade em mim.
APRENDER COM LUIZA
O arrependimento é uma resposta de amor.
CÂNTICO
No silêncio, no deserto onde Deus falou
No silencio, no deserto onde Deus continua a falar
Silêncio (2x) no meu coração
Silêncio (2x) á volta de mim
Deus vai falar.
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(Segunda Semana da Quaresma)
A TRANSFIGURAÇÃO DE JESUS

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Mc 9, 2-10
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João
e subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte
e transfigurou-Se diante deles. As suas vestes tornaram-se
resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre
a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhes Moisés e
Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse
a Jesus: «Mestre, como é bom estarmos aqui! Façamos três
tendas: uma para Ti, outra para Moisés, outra para Elias». Não
sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma
nuvem que os cobriu com a sua sombra e da nuvem fez-se
ouvir uma voz: «Este é o meu Filho muito amado: escutai-O».
De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não
ser Jesus, sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus
ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham
visto, enquanto o Filho do homem não ressuscitasse dos
mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam
entre si o que seria ressuscitar dos mortos.
Na transfiguração é apresentado “o rosto do Mestre que
somos chamados a deixar transparecer no dia-a-dia da nossa
vida (GE n.63). Jesus ensina-nos que pela disposição e decisão
pessoal, no desejo de seguir Jesus na sua Paixão, chegaremos
também nós à participação da Sua Alegria Pascal. “Este é o meu
filho muito amado: escutai-o” (Mc 9,7).
A transfiguração é a manifestação da glória divina de
Jesus, Filho de Deus. É para nós uma visão antecipada da
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vinda gloriosa de Cristo, a encher-nos de esperança (cf. Fil 3,21).
“Sobre a essência da santidade, podem haver muitas teorias,
abundantes explicações e distinções… mas não há nada de mais
esclarecedor do que voltar às palavras de Jesus e recolher o seu
modo de transmitir a verdade.” (GE n.63)
Escutai-o! Diz-nos o Pai. Na transfiguração Jesus apresentase como a própria Palavra divina da revelação. Como os discípulos,
também nós devemos voltar a descer o(s) monte(s) com Jesus e
reaprender a ouvi-Lo sempre.
UM PASSO POR SEMANA
Esta semana dou mais tempo à escuta da Palavra de Deus e,
à escuta atenta daqueles que estão ao meu lado. Que possamos
ouvir Cristo, como Maria O ouvia sempre!
APRENDER COM LUIZA
Os nossos pequenos sacrifícios são contados por Deus que
deles tecerá a nossa coroa de glória.
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(Terceira Semana da Quaresma)
A DESTRUIÇÃO DO TEMPLO

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Jo 2, 13-25
Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a
Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de
ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas.
Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do
templo, com as ovelhas e os bois; deitou por terra o dinheiro
dos cambistas e derrubou-lhes as mesas; e disse aos que
vendiam pombas: «Tirai tudo isto daqui; não façais da casa
de meu Pai casa de comércio». Os discípulos recordaramse do que estava escrito: «Devora-me o zelo pela tua casa».
Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-Lhe:
«Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo?».
Jesus respondeu-lhes: «Destruí este templo e em três dias o
levantarei». Disseram os judeus: «Foram precisos quarenta e
seis anos para se construir este templo e Tu vais levantá-lo
em três dias?». Jesus, porém, falava do templo do seu corpo.
Por isso, quando Ele ressuscitou dos mortos, os discípulos
lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura
e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em
Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres
que fazia, acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava
deles, porque os conhecia a todos e não precisava de que
Lhe dessem informações sobre ninguém: Ele bem sabia o
que há no homem.
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A atitude de Jesus recorda-nos a santidade do templo, não
apenas o templo físico, as pedras, mas cada pessoa, cada cristão.
O templo do nosso coração, da nossa vida, é o lugar onde Deus
habita. Mas Ele não pode coabitar com as impurezas, com o
pecado. Este facto, reclama de nós uma atitude de renovação do
nosso templo, da nossa casa. Uma luta constante, que é o nosso
caminho para a santidade. E “quem não quiser reconhece-lo, verse-á exposto ao fracasso ou à mediocridade. Para a luta temos
as armas poderosas que o Senhor nos dá: a fé que se expressa na
oração, na meditação da palavra de Deus, a celebração da missa,
a adoração eucarística, a reconciliação sacramental, as obras de
caridade, a vida comunitária, o compromisso Missionário. Se nos
descuidarmos, facilmente nos seduzirão as falsas promessas do
mal”. (GE, n. 162)
UM PASSO POR SEMANA
Com Maria que conservava “todas estas coisas no seu coração”
(Lc 2,19), esta semana vou rezar uma dezena diariamente. Que
ela me ensine a arrumar o templo do meu coração, em caminho
para a Páscoa.
APRENDER COM LUIZA
Que Deus tome o teu coração e nele faça a sua obra! Preparate e vive do Amor
CÂNTICO
Como eu amo a vossa casa ó Senhor
Como eu sinto a vossa vida palpitar.
Sou chamado a fazer vossa vontade,
Eis-me aqui, a resposta quero dar.
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(Quarta Semana da Quaresma)

DEUS ENVIOU O SEU FILHO AO MUNDO PARA O SALVAR
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Jo 3, 14-21
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Assim como
Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do homem
será elevado, para que todo aquele que acredita tenha n’Ele a
vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho
Unigénito, para que todo o homem que acredita n’Ele não pereça,
mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo
para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele.
Quem acredita n’Ele não é condenado, mas quem não acredita já
está condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigénito
de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo e os
homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as
suas obras. Todo aquele que pratica más acções odeia a luz e não
se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas.
Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas
obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus.
A salvação é um dom que Deus nos oferece através do Seu Filho
Jesus Cristo. Ele ama a Humanidade, cada pessoa, de tal forma que
se entregou por ela. Para cada um de nós fica o convite: acolher Deus
que nos oferece de forma gratuita a salvação. E que conta com a
nossa participação: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti.
(Sto. Agostinho). Preparando-nos para a Páscoa que se aproxima,
neste caminho de conversão, acolhamos a palavra do Papa:
“Recordemos que «é a contemplação da face de Jesus morto e
ressuscitado que recompõe a nossa humanidade, incluindo a que
está fragmentada pelas canseiras da vida ou marcada pelo pecado.
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Não devemos domesticar o poder da face de Cristo». Sendo assim,
atrevo-me a perguntar-te: Tens momentos em que te colocas na sua
presença em silêncio, permaneces com Ele sem pressa, e te deixas
olhar por Ele? Deixas que o seu fogo inflame o teu coração? Se não
permites que Jesus alimente nele o calor do amor e da ternura, não
terás fogo e, assim, como poderás inflamar o coração dos outros
com o teu testemunho e as tuas palavras? E se ainda não consegues,
diante do rosto de Cristo, deixar-te curar e transformar, então penetra
nas entranhas do Senhor, entra nas suas chagas, porque é nelas que
tem a sua sede a misericórdia divina.” (GE, n.151)
UM PASSO POR SEMANA
Lê e procura encontrar a resposta a cada interpelação
De onde vêm
As águas que cobrem o mar
Terra que o deserto consome
De onde vem
O cantar dos pássaros pela manhã
O abanar das árvores em direção ao vento
A maneira de como são as maravilhas do Senhor
De onde vêm as pessoas mais simples
Que no seu viver emocionam o teu amor
De onde vem a boa terra se vivendo diante da conspiração dos homens
Mas me alegro porque estás no coração daqueles que a ti cantam
com emoção...
APRENDER COM LUIZA
A vontade do Senhor faz-nos encontrar um céu aonde essa
vontade Divina nos coloca, ainda que para lá caminhemos sob o
peso da cruz.
CÂNTICO
Deus enviou o seu Filho unigénito
Para que vivamos n’Ele, para que vivamos n’Ele.
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(Quinta Semana da Quaresma)

SE O GRÃO DE TRIGO FOR LANÇADO À TERRA E MORRER,
DARÁ MUITO FRUTO
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Jo 12, 20-33
Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém
para adorar nos dias da festa, foram ter com Filipe, de Betsaida
da Galileia, e fizeram-lhe este pedido: «Senhor, nós queríamos
ver Jesus». Filipe foi dizê-lo a André; e então André e Filipe foram
dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: «Chegou a hora em que
o Filho do homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade
vos digo: Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só;
mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdêla-á, e quem despreza a sua vida neste mundo conservá-la-á para
a vida eterna. Se alguém Me quiser servir, que Me siga, e onde
Eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém Me servir,
meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que
hei-de dizer? Pai, salva-Me desta hora? Mas por causa disto é que
Eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome». Veio então do
Céu uma voz que dizia: «Já O glorifiquei e tornarei a glorificá-l’O».
A multidão que estava presente e ouvira dizia ter sido um trovão.
Outros afirmavam: «Foi um Anjo que Lhe falou». Disse Jesus: «Não
foi por minha causa que esta voz se fez ouvir; foi por vossa causa.
Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado. Chegou a hora
em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E quando Eu for
elevado da terra, atrairei todos a Mim». Falava deste modo, para
indicar de que morte ia morrer.
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Na lógica de Deus é preciso morrer para dar fruto. Fazer o bem,
amar, sem esperar retribuição. O amor verdadeiro é gratuito; dá-se
simplesmente. Semeia-se na esperança. Para dar esperança basta
ser um “pessoa amável, que deixa de lado as suas preocupações
e urgências para prestar atenção, oferecer um sorriso, dizer uma
palavra de estímulo, possibilitar um espaço de escuta no meio de
tanta indiferença” (FT 224).
Cada etapa de uma vida é um tempo para crer, esperar e amar
(Mensagem do Papa Quaresma 2021), e os frutos do Espírito – paz,
bondade, fidelidade, mansidão… - surgirão certamente.
UM PASSO POR SEMANA
Semear num vaso sementes de trigo ou milho, cuidar e
acompanhar o seu crescimento até ao tempo pascal. Posso também
colocar palavras que indiquem os gestos de esperança que semeei
esta semana.
APRENDER COM LUIZA
Quando se trabalha puramente por Deus, esse trabalho encerra
para nós tanta felicidade que nem sentimos o sofrimento quando ele
no-lo traz.
CÂNTICO
Se o grão de trigo, não morrer na terra
é impossível que nasça fruto.
Aquele que dá a sua vida aos outros
terá sempre o Senhor.
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(Domingo de Ramos)
PAIXÃO DO SENHOR

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Mc 11, 1-10 e Mc 14, 1-15, 47
Faltavam dois dias para a festa da Páscoa e dos Ázimos e os
príncipes dos sacerdotes e os escribas procuravam maneira de se
apoderarem de Jesus à traição para Lhe darem a morte. Mas diziam:
R «Durante a festa, não, para que não haja algum tumulto entre
o povo».
N Jesus encontrava-Se em Betânia, em casa de Simão o
Leproso, e, estando à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso
de alabastro com perfume de nardo puro de alto preço. Partiu o
vaso de alabastro e derramou-o sobre a cabeça de Jesus. Alguns
indignaram-se e diziam entre si:
R «Para que foi esse desperdício de perfume? Podia vender-se
por mais de duzentos denários e dar o dinheiro aos pobres».
N E censuravam a mulher com aspereza. Mas Jesus disse:
J «Deixai-a. Porque estais a importuná-la? Ela fez uma boa
acção para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco
e, quando quiserdes, podereis fazer-lhes bem; mas a Mim, nem
sempre Me tereis.Ela fez o que estava ao seu alcance: ungiu de
antemão o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo: Onde
quer que se proclamar o Evangelho, pelo mundo inteiro, dir-se-á
também em sua memória o que ela fez».
N Então, Judas Iscariotes, um dos Doze, foi ter com os príncipes
dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Quando o ouviram,
alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurava uma
oportunidade para entregar Jesus.
N No primeiro dia dos Ázimos, em que se imolava o cordeiro
pascal, os discípulos perguntaram a Jesus:
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R «Onde queres que façamos os preparativos para comer a
Páscoa?».
N Jesus enviou dois discípulos e disse-lhes: J «Ide à cidade. Virá
ao vosso encontro um homem com uma bilha de água. Segui-o
e, onde ele entrar, dizei ao dono da casa: ‘O Mestre pergunta:
Onde está a sala, em que hei-de comer a Páscoa com os meus
discípulos?’. Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior,
alcatifada e pronta. Preparai-nos lá o que é preciso».
N Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram tudo
como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da
tarde, chegou Jesus com os Doze. Enquanto estavam à mesa e
comiam, Jesus disse:
J «Em verdade vos digo: Um de vós, que está comigo à mesa,
há-de entregar-Me».
N Eles começaram a entristecer-se e a dizer um após outro:
R «Serei eu?».
N Jesus respondeu-lhes:
J «É um dos Doze, que mete comigo a mão no prato. O Filho do
homem vai partir, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele
por quem o Filho do homem vai ser traído! Teria sido melhor para
esse homem não ter nascido».
N Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e
partiu-o, deu-o aos discípulos e disse:
J «Tomai: isto é o meu Corpo».
N Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lho. E todos
beberam dele. Disse Jesus:
J «Este é o meu Sangue, o Sangue da nova aliança, derramado
pela multidão dos homens. Em verdade vos digo: Não voltarei a
beber do fruto da videira, até ao dia em que beberei do vinho novo
no reino de Deus».
N Cantaram os salmos e saíram para o monte das Oliveiras.
N Disse-lhes Jesus:
J «Todos vós Me abandonareis, como está escrito: ‘Ferirei o
pastor e dispersar-se-ão as ovelhas’. Mas depois de ressuscitar,
irei à vossa frente para a Galileia».
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N Disse-Lhe Pedro:
R «Embora todos Te abandonem, eu não».
N Jesus respondeu-lhe:
J «Em verdade te digo: Hoje, esta mesma noite, antes de o galo
cantar duas vezes, três vezes Me negarás».
N Mas Pedro continuava a insistir:
R «Ainda que tenha de morrer contigo, não Te negarei».
N E todos afirmaram o mesmo. Entretanto, chegaram a uma
propriedade chamada Getsémani e Jesus disse aos seus discípulos:
J «Ficai aqui, enquanto Eu vou orar».
N Tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir
pavor e angústia. Disse-lhes então:
J «A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai».
N Adiantando-Se um pouco, caiu por terra e orou para que, se
fosse possível, se afastasse d’Ele aquela hora. Jesus dizia:
J «Abá, Pai, tudo Te é possível: afasta de Mim este cálice.
Contudo, não se faça o que Eu quero, mas o que Tu queres».
N Depois, foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e
disse a Pedro:
J «Simão, estás a dormir? Não pudeste vigiar uma hora? Vigiai
e orai, para não entrardes em tentação. O espírito está pronto, mas
a carne é fraca».
N Afastou-Se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras.
Voltou novamente e encontrou-os dormindo, porque tinham os
olhos pesados e não sabiam que responder. Jesus voltou pela
terceira vez e disse-lhes:
J «Dormi agora e descansai... Chegou a hora: o Filho do homem
vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos. Vamos. Já
se aproxima aquele que Me vai entregar».
N Ainda Jesus estava a falar, quando apareceu Judas, um dos
Doze, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus,
enviada pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas e os
anciãos. O traidor tinha-lhes dado este sinal: «Aquele que eu beijar,
é esse mesmo.Prendei-O e levai-O bem seguro». Logo que chegou,
aproximou-se de Jesus e beijou-O, dizendo:
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R «Mestre».
N Então deitaram-Lhe as mãos e prenderam-n’O. Um dos
presentes puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote,
cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse-lhes:
J «Vós saístes com espadas e varapaus para Me prender, como
se fosse um salteador. Todos os dias Eu estava no meio de vós, a
ensinar no templo, e não Me prendestes! Mas é para se cumprirem
as Escrituras».
N Então os discípulos deixaram-n’O e fugiram todos. Seguiu-O
um jovem, envolto apenas num lençol. Agarraram-no, mas ele,
largando o lençol, fugiu nu.
N Levaram então Jesus à presença do sumo sacerdote, onde
se reuniram todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e os
escribas. Pedro, que O seguira de longe, até ao interior do palácio
do sumo sacerdote, estava sentado com os guardas, a aquecer-se
ao lume. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o Sinédrio
procuravam um testemunho contra Jesus para Lhe dar a morte,
mas não o encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra
Ele, mas os seus depoimentos não eram concordes. Levantaramse então alguns, para proferir contra Ele este falso testemunho:
R «Ouvimo-l’O dizer: ‘Destruirei este templo feito pelos homens
e em três dias construirei outro que não será feito pelos homens’».
N Mas nem assim o depoimento deles era concorde. Então o
sumo sacerdote levantou-se no meio de todos e perguntou a Jesus:
R «Não respondes nada ao que eles depõem contra Ti?».
N Mas Jesus continuava calado e nada respondeu. O sumo
sacerdote voltou a interrogá-l’O:
R «És Tu o Messias, Filho do Deus Bendito?».
N Jesus respondeu:
J «Eu Sou. E vós vereis o Filho do homem sentado à direita do
Todo-poderoso vir sobre as nuvens do céu».
N O sumo sacerdote rasgou as vestes e disse:
R «Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a
blasfémia. Que vos parece?».
N Todos sentenciaram que Jesus era réu de morte. Depois,
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alguns começaram a cuspir-Lhe, a tapar-Lhe o rosto com um véu
e a dar-Lhe punhadas, dizendo:
R «Adivinha».
N E os guardas davam-Lhe bofetadas. Pedro estava em baixo,
no pátio, quando chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Ao
vê-lo a aquecer-se, olhou-o de frente e disse-lhe:
R «Tu também estavas com Jesus, o Nazareno».
N Mas ele negou:
R «Não sei nem entendo o que dizes».
N Depois saiu para o vestíbulo e o galo cantou. A criada, vendo-o
de novo, começou a dizer aos presentes:
R «Este é um deles».
N Mas ele negou segunda vez. Pouco depois, os presentes
diziam também a Pedro:
R «Na verdade, tu és deles, pois também és galileu».
N Mas ele começou a dizer imprecações e a jurar:
R «Não conheço esse homem de quem falais».
N E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrouse do que Jesus lhe tinha dito: «Antes de o galo cantar duas vezes,
três vezes Me negarás». E desatou a chorar.
N Logo de manhã, os príncipes dos sacerdotes reuniram-se em
conselho com os anciãos e os escribas e todo o Sinédrio. Depois
de terem manietado Jesus, foram entregá-l’O a Pilatos. Pilatos
perguntou-Lhe:
R «Tu és o Rei dos judeus?».
N Jesus respondeu:
J «É como dizes».
N E os príncipes dos sacerdotes faziam muitas acusações
contra Ele. Pilatos interrogou-O de novo:
R «Não respondes nada? Vê de quantas coisas Te acusam».
N Mas Jesus nada respondeu, de modo que Pilatos estava
admirado. Pela festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar-lhes um
preso à sua escolha. Havia um, chamado Barrabás, preso com os
insurrectos que numa revolta tinham cometido um assassínio. A
multidão, subindo, começou a pedir o que era costume conceder-
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lhes. Pilatos respondeu:
R «Quereis que vos solte o Rei dos judeus?».
N Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes O tinham entregado
por inveja. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram a
multidão a pedir que lhes soltasse antes Barrabás. Pilatos, tomando
de novo a palavra, perguntou-lhes:
R «Então que hei-de fazer d’Aquele que chamais o Rei dos judeus?».
N Eles gritaram de novo:
R «Crucifica-O!».
N Pilatos insistiu:
R «Que mal fez Ele?».
N Mas eles gritaram ainda mais:
R «Crucifica-O!».
N Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes
Barrabás e, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-O para
ser crucificado. Os soldados levaram-n’O para dentro do palácio,
que era o pretório, e convocaram toda a coorte. Revestiram-n’O
com um manto de púrpura e puseram-Lhe na cabeça uma coroa
de espinhos que haviam tecido. Depois começaram a saudá-l’O:
R «Salve, Rei dos judeus!».
N Batiam-Lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-Lhe e,
dobrando os joelhos, prostravam-se diante d’Ele. Depois de O terem
escarnecido, tiraram-Lhe o manto de púrpura e vestiram-Lhe as
suas roupas. Em seguida levaram-n’O dali para O crucificarem.
N Requisitaram, para Lhe levar a cruz, um homem que passava,
vindo do campo, Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo. E
levaram Jesus ao lugar do Gólgota, quer dizer, lugar do Calvário.
Queriam dar-Lhe vinho misturado com mirra, mas Ele não o quis
beber. Depois crucificaram-n’O. E repartiram entre si as suas vestes,
tirando-as à sorte, para verem o que levaria cada um. Eram nove
horas da manhã quando O crucificaram.O letreiro que indicava a
causa da condenação tinha escrito: «Rei dos Judeus». Crucificaram
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,
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salva-Te a Ti mesmo e desce da cruz».
N Os príncipes dos sacerdotes e os escribas troçavam uns com
os outros, dizendo:
R «Salvou os outros e não pode salvar-Se a Si mesmo! Esse
Messias, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para nós vermos e
acreditarmos».
N Até os que estavam crucificados com Ele O injuriavam.
Quando chegou o meio-dia, as trevas envolveram toda a terra até
às três horas da tarde. E às três horas da tarde, Jesus clamou com
voz forte:
J «Eloí, Eloí, 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».
N Alguém correu a embeber uma esponja em vinagre e,
pondo-a na ponta duma cana, deu-Lhe a beber e disse:
R «Deixa ver se Elias vem tirá-l’O dali».
N Então Jesus, soltando um grande brado, expirou. O véu do
templo rasgou-se em duas partes de alto a baixo. O centurião
que estava em frente de Jesus, ao vê-l’O expirar daquela maneira,
exclamou:
R «Na verdade, este homem era Filho de Deus».
N Estavam também ali umas mulheres a observar de longe,
entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e
Salomé, que acompanhavam e serviam Jesus, quando estava na
Galileia, e muitas outras que tinham subido com Ele a Jerusalém.
Ao cair da tarde – visto ser a Preparação, isto é, a véspera do
sábado – José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que
também esperava o reino de Deus, foi corajosamente à presença
de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de
Ele já estar morto e, mandando chamar o centurião, perguntou-lhe
se Jesus já tinha morrido. Informado pelo centurião, ordenou que
o corpo fosse entregue a José. José comprou um lençol, desceu
o corpo de Jesus e envolveu-O no lençol; depois depositou-O num
sepulcro escavado na rocha e rolou uma pedra para a entrada
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do sepulcro. Entretanto, Maria Madalena e Maria, mãe de José,
observavam onde Jesus tinha sido depositado.
“Hossana! Bendito seja O que vem em nome do Senhor.” (Mc 11,9)
“Crucifica-O, crucifica-O.” (Lc 23,21)
Jesus é aclamado e rejeitado. A celebração do domingo de
Ramos une dois momentos importantes da vida de Jesus: a sua
entrada em Jerusalém - onde é aclamado como Rei messiânico
– e, ao mesmo tempo, o relato da Paixão do Salvador, em que é
rejeitado até ao fim, pela maioria, e que voluntariamente caminhou
para a morte, em total liberdade, em amorosa entrega por cada
pessoa.
Jesus manifesta-se, assim, como o verdadeiro Servo: “Servo é
um discípulo a quem Deus abre os ouvidos até ao coração, para
ouvir bem a música de Deus e poder levar a palavra de consolo
aos dela necessitados” (D. António Couto - Bispo de Lamego)
UM PASSO POR SEMANA
Desenho um ramo de oliveira, ou fotografia (ou só simbólico) e
envio a alguém com uma palavra de confiança, fazendo-a sentir
que Deus a ama como a um filho.
APRENDER COM LUIZA
Repartir com os pobres alguma coisa dos nossos haveres
é caridade, mas se a esmola não for acompanhada de umas
palavras de interesse, bondade, carinho ou conselho vale só
metade
CÂNTICO
Vim para servir, não para ser servido, Aleluia
Vim para dar a vida pela salvação de todos (2x)
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(Domingo de Páscoa)
RESSURREIÇÃO DO SENHOR

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Jo 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 outro discípulo que
Jesus amava 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.
Maria Madalena foi ao sepulcro, de manhã, sendo ainda
escuro… (cf Jo 20,1)
É o amor, ainda que imperfeito,
É o amor, ainda que com defeito
É o amor que faz correr Maria Madalena
“É o amor, ainda que imperfeito,
É o amor, ainda que com defeito
É o amor que faz correr Maria Madalena
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Mas tu sabes, meu irmão da páscoa plena
Tu sabes que há outro amor em cena,
E é esse amor que faz amar a Madalena.
(D. António Couto – Bispo de Lamego)

“Quando perscrutamos na presença de Deus os caminhos da
vida, não há espaços que fiquem excluídos. Em todos os aspetos
da existência, podemos continuar a crescer e dar algo mais a
Deus, mesmo naqueles em que experimentamos as dificuldades
mais fortes. Mas é necessário pedir ao Espírito Santo que nos
liberte e expulse aquele medo que nos leva a negar-Lhe a entrada
nalguns aspetos da nossa vida. Aquele que pede tudo, também
dá tudo, e não quer entrar em nós para mutilar ou enfraquecer,
mas para levar à perfeição.” (GE, n. 175)
PASSO FINAL
Fazer festa! Desejar Santa Páscoa! Escrever uma sms/
telefonar/visitar uma pessoa que se encontre em condição
de sofrimento, abandono ou angustia e levar-lhe a luz da
Ressurreição.
APRENDER COM LUIZA
Saibamos começar vida nova hoje que celebramos a
ressurreição do Senhor
CÂNTICO
Passou a escuridão/o sol nasceu/a vida triunfou
Jesus ressuscitou.
Meu coração me diz
que o amor me amou e se entregou por mim
Jesus ressuscitou.
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