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1º Domingo da Quaresma   

Evangelho segundo S. Mateus (4, 1- 11)

2ª feira

Palavra
Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de 
ser tentado pelo Diabo.

No Baptismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre Ele. Agora 
o mesmo Espírito age n’Ele e levaO ao deserto para ser tentado pelo 
Diabo. Jesus vai ser confrontado com uma prova: ser fiel, ou não, 
à sua identidade de filho amado. O termo “diabo” (= Separador) 
mostra o que é a tentação: cortar a relação com Deus, ser separado.

Meditação 
Jesus foi conduzido ao deserto e aí foi tentado. Também para 

nós a vida é prova e tentação. Oportunidade constante de ser fiel ao 
Senhor. É momento de avaliação da nossa relação com Deus mesmo 
em contexto de extrema dificuldade. Mesmo quando Deus não parece 
estar presente nem pronto a enchernos do seu Amor. 

Oração
Senhor, o deserto é sempre prova. É a minha vida, cheia de 

 possibilidades e rodeada de tantos “chamarizes”. Ajudame a 
 perseverar na fé, na oração para uma procura constante e fiel da 
v ontade de Deus. Cria em mim um coração puro, renova em mim um 
espírito firme. 

Acção
Neste dia deixome confrontar com Jesus a partir da frase  bíblica: 

«Ele foi provado em tudo como nós, excepto no pecado» (Hb 4, 15). 
Aqui reside a nossa grandeza humana e a nossa pobreza. 
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3ª feira

Palavra
Jejuou quarenta dias e quarenta noites e, por fim, teve fome.

O número simbólico “quarenta” surge ligado ao deserto e 
 caracteriza períodos decisivos da vida do povo de Deus. No deserto, 
no  momento em que teve fome, Jesus vê a prova. Também para Ele, 
homem, chegou o momento de decidir, de actuar a razão profunda do 
seu existir entre os homens e da sua relação com eles.  

Meditação 
As tentações têm como isca as três relações fundamentais do ser 

humano: com as coisas, com as pessoas e com Deus. É a possibilidade 
de garantir a satisfação mediante o poder mais do que com o dom. 
Há sempre uma tentativa de nos apoderarmos do dom. Neste deserto 
da vida esta é a nossa fome…  e chega também a altura de decidir. 
Então por onde medir a minha opção fundamental? Por onde pautar 
as minhas relações?

Oração  
Senhor, peçoTe resistência para superar as tentações que me 

 rodeiam na passagem dos dias. Nem sempre é fácil ser perseverante e 
ter força interior. Mas, aqui estou, Senhor, diante de Ti com a minha 
frágil existência, com a “minha fome” e é na tua luz que quero ver a 
Luz.

Acção
Neste dia identifico as minhas tentações, tenho fome de quê? 

Procuro alguém que me ajude a discernir para chegar à verdadeira 
liberdade, da qual eu não quero abdicar.



64

4ª feira

Palavra
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 es‑
crito: «Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai 
da boca de Deus.»  

Eis a primeira tentação. Uma tentação sob a forma de pão e que 
pede a Jesus um messianismo fácil. Uma tentação que denuncia o 
modo errado como nos relacionamos com as realidades materiais. 
Onde o desejo de ter prevalece sobre o ser. E nos esquecemos da 
 primazia do Reino de Deus e dos seus valores. 

Meditação
“Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da 

boca de Deus”. Para vivermos bem não precisamos apenas de pão na 
boca. É mais urgente encontrar a Palavra de Deus. Só ela nos mostra 
o caminho. Só ela nos dá os critérios para escolher bem. 

Oração
 Recitar o Salmo 119, 105112:

A vossa palavra é farol para os meus passos e luz para os meus 
cami nhos. Jurei e estou decidido a guardar os vossos justos juízos.

Estou em grande aflição, Senhor, fazei‑me viver, segundo a vossa 
pala vra. Senhor, aceitai os louvores da minha boca e dai‑me a conhe‑
cer os vossos justos juízos.

Acção
Que importância dou às coisas que tenho e que estão ao meu 

uso? Como as utilizo? Como vai o meu consumo das coisas, a minha 
relação com os meus amigos, familiares, outras pessoas… tentarei 
viver na lógica da partilha e na honestidade das relações, deixando 
prevalecer o ser sobre o ter. 
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5ª feira

Palavra 
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’.»

A segunda tentação tem por objectivo minar a relação com Deus. 
“Tentar a Deus” é pôlo em função dos nossos desejos mágicos; é 
reduziLo a instrumento dos nossos interesses. 

Meditação 
Jesus foi submetido a esta prova, mas não cedeu.  Nunca recusou 

fazer a vontade do Pai, mesmo que Lhe custasse. E isto porque nunca 
duvidou do seu Amor, da sua fidelidade, nem mesmo na cruz. Nós 
cedemos a esta tentação sempre que exigimos de Deus sinais do seu 
amor, sempre que Lhe pedimos que nos liberte das  dificuldades, das 
desgraças, exigimos milagres sem fazermos muita coisa e sem gastar
mos muitas energias. Mas Jesus avisanos: “Não tentarás o Senhor 
teu Deus”. A melhor forma é rezarLhe, pedirLhe luz e força para 
superar as provas.  

Oração  
Senhor, por vezes a minha oração é mesmo interesseira. Peço

Te por tudo e por todos, exigindo milagres imediatos. E fico zan
gado, aborrecido e vacilo na fé quando os resultados não são como 
eu  pensava. Ensiname a rezar, Senhor, ensiname a aceitar a vontade 
do Pai e a viver com autenticidade a tua Palavra.

 Acção
Hoje esforçarmeei por modificar a minha relação com a Palavra 

de Deus: a partir dela quero fortalecer a minha fé e testemunhar com 
atitudes e palavras que o Senhor nunca nos abandona. 
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6ª feira

Palavra
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 Sata‑
nás, porque está escrito ‘Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele pres‑
tarás culto.’»

Surge a tentação do domínio sobre as coisas e as pessoas. A es
colha entre dominar e servir. Entre competir e ser solidário.  Entre 
subjugar e servir. E surgem os ídolos: abusos, exploração, alucinação 
do sexo, álcool e droga, consumismo… fraudes religiosas, ateísmo, 
uso das armas, sucesso e glória. A relação com ídolos leva à tirania, é 
a lógica do maligno que impera, se o adorarmos. 

Meditação 
O desejo de poder é imparável. Até mesmo quem é pobre é ten

tado a dominar o mais fraco. A Jesus não faltava oportunidades para 
emergir, para subir… e quantas vezes fugiu das multidões para que 
estas não O aclamassem! Mas escolheu não pactuar com os princípios 
dominadores do mundo. Escolheu ser servo.  

Surge o convite a ser diferente e mais autêntico: escutando a 
 Palavra, Deus revelaSe e a relação com Deus dignifica e engrandece a 
pessoa; esta sentese amada e sente que pode amar. 

Oração
Eisme aqui, Senhor. Quero deixarme inundar pelo teu amor. 

Libertame dos ídolos deste mundo. Só a Ti quero adorar, pois só Tu 
és o meu Deus. 

Acção
Sei que tenho qualidades, dons recebidos de Deus:  colocálosei 

ao serviço dos meus amigos, na escola nos estudos, em situações 
 pontuais valorizarei a disponibilidade; na família procurarei dialogar 
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com os meus, ajudar nas tarefas mais simples e que posso fazer sem 
exigir que outro seja meu empregado.  

Sábado

Palavra
Então o Diabo deixou‑O e aproximaram‑se os Anjos e  serviram‑n’O.

Eis que o Diabo deixa Jesus e Deus vence. Na solidão do deserto, 
diante dos vários caminhos, poder, riqueza, domínio, Jesus escolhe o 
caminho da fé, da fortaleza interior, repetindo a si mesmo a verdade 
do Pai na soberana liberdade do amor que salva.

Meditação
A escolha de Jesus deve ser também a nossa. O seu testemunho é 

para nós caminho de libertação. Somos seres livres porque salvos pelo 
amor, pela fidelidade a uma missão e à realização de um Projecto. Só 
assim somos capazes de levar a salvação a outros, capazes de orientar 
sempre para Deus. Não teremos gratificações, e possivelmente nem 
seremos reconhecidos, mas encontraremos a paz interior, teremos a 
certeza moral de não nos termos enganado na estrada e de não termos 
enganado ninguém a seguir a mesma. A verdade me fará livre. 

Oração
Senhor, a tua escolha, os teus meios, levame a dizer “não” a 

tudo o que me afasta de Deus. A força do teu Sim ao Pai é o Sim à 
autêntica liberdade de ser pessoa e de me sentir feliz por ser filho de 
Deus. 

Acção
Como cristão darei provas de que com o Senhor o bem vence 

o mal: não terei vergonha de dizer que sou cristão e que acredito 
na presença do Senhor na minha vida e que O escolho para sempre, 
 decidindo com Ele o que é melhor para mim.



68

2º Domingo da Quaresma   

Evangelho segundo S. Mateus (17, 1-9)

2ª feira

Palavra
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João, 
e levou‑os, em particular, a um alto monte e transfigurou‑Se diante 
deles...

Depois de Jesus anunciar a sua morte próxima e explicar bem 
as exigências associadas ao seu seguimento, os discípulos sentemse 
 defraudados porque, afinal, Ele não correspondia às suas  expectativas. 
Para ajudar a fé deles, sobe com eles ao monte (tradicional lugar da 
manifestação de Deus) e transfiguraSe diante deles, dando a conhecer 
a sua verdadeira identidade.  

Meditação 
Que expectativas tenho eu face a Jesus? Aceito este Jesus que me 

anuncia a sua morte e que me chama a seguiLo, entregandome? Ou 
faço um Jesus à minha medida, menos exigente? Deixome levar por 
Ele até ao monte de Deus para poder conhecêLo tal como é? 

Oração 
Obrigado, Jesus, por este momento em que me levas conTigo e 

Te transfiguras diante de mim. Tu mostras quem és e sossegas o meu 
coração sedento. PeçoTe perdão pelas imagens idolatrizadas que 
faço de Ti e suplicoTe: rompeas! 

Se puder, coloco‑me diante de uma imagem de Jesus ou, senão, 
imagino‑me realmente diante de Jesus, tal como estou agora, e fico 
uns momentos em contemplação.
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Acção
Para romper as eventuais imagens falsas de Jesus que tenho, 

começo por recordar ou encontrar uma passagem dos Evangelhos que 
mais me incomoda e procuro pôla em prática. 

3ª feira

Palavra
E apareceram Moisés e Elias a falar com Ele.

Moisés e Elias são dois personagens do Antigo  Testamento 
a quem Deus também Se manifestou no cimo do monte e que 
saíram  transfigurados. Eles escutaram a voz de Deus e tornaramse 
 testemunhas desta voz. Desta vez, aparecem para falar com Jesus, a 
Palavra de Deus.

Meditação 
Falar com Jesus tem três requisitos. Primeiro, devo dar e spaço à 

escuta: antes de falar, devo escutar. Segundo, depois de falar com Ele, 
devo permitir a transfiguração: todo encontro com Jesus  convertenos. 
Terceiro, depois de transfigurado, devo ser testemunha: não posso 
guardálo só para mim. 

 Oração 
Se já humanamente não é fácil escutar, muito menos o é 

 es piritualmente. Na oração, a primeira tentação é falar. Desta vez, 
dedico este momento à escuta de Jesus. Deixo‑me ficar num silêncio 
activo.

Acção
Ao longo do dia, procuro escutar a Deus, exercitando a arte da 

escuta para com os outros. Não devo esquecer que escutar não é só 
uma questão de ouvidos, mas de postura, de expressão facial, de olhar 
e, sobretudo, de coração. 



70

4ª feira

Palavra
Senhor, como é bom estarmos aqui! Se quiseres, farei aqui três  tendas: 
uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias.

Entusiasmado ao ver Jesus transfigurado e acompanhado de 
Moisés e Elias, Pedro  impulsivo como sempre  exclama o bom que 
é estar ali e oferecese para fazer três tendas para eles e, deste modo, 
perpetuar a sua morada e este momento.  

Meditação 
Como reajo eu a Jesus que Se transfigura diante de mim? Como 

reajo a Jesus que Se me revela na Eucaristia, na Palavra que escuto, no 
Corpo e Sangue que comungo, no irmão ao meu lado? Sei r econhecer 
o mistério e beleza desse momento, sei ser agradecido e procuro 
 guardálo ou, simplesmente, passame tudo ao lado?

Oração 
Sei, Senhor, que compreendes as minhas distracções, mas, ainda 

assim, peçote perdão pelas vezes que celebrei a Eucaristia como se 
fosse um rito mais; pelas vezes que não saboreei a tua Palavra que me 
era dirigida; pelas vezes que comunguei conTigo como se nada fosse; 
pelas vezes que não consegui descobrirTe no irmão... perdão! 

Acção
Para guardar este momento que estive com Jesus e perceber que 

Ele me acompanha sempre, vou rezar repetidamente, durante o dia, 
estas palavras de Deus que escutei: ‘é bom estarmos aqui’.  

5ª feira

Palavra
…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.»
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Neste episódio da transfiguração de Jesus, até Deus aparece e 
dá a conhecer a verdadeira identidade de Jesus. Através da nuvem 
 luminosa que os cobre e da voz, declarao seu Filho muito amado, 
recorda que é portador da sua bondade e insiste em que O escutem.

Meditação 
Sabendo que Jesus é o Filho muito amado de Deus e que n’Ele 

reside a sua bondade, Deus insiste comigo em que devo escutar Jesus 
nas palavras que proferiu, nas obras que realizou, nos desejos que o 
consumia e nos sentimentos que experimentou. 

Oração 
Procuro escutar na minha oração como Deus também me diz que 

sou o seu filho muito amado. Se ajudar, repito para mim mesmo estas 
palavras de Deus: Tu és o meu filho amado.

Acção
Nos seus encontros, Jesus sempre viu no outro um filho de Deus. 

Se escutar Jesus é pôr em prática o que Ele foi e nos deixou, hoje, ao 
encontrarme com os outros, a cada um deles, vou rezar int eriormente: 
‘Tu és o filho amado de Deus’. 

6ª feira

Palavra
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.»

Depois de escutar a voz, estes discípulos apercebemse da 
 manifestação de Deus, escondem o rosto e ficam assustados; sabiam que 
não eram dignos de ver e escutar a Deus. Mas, logo de seguida, aproxi
maSe Jesus, Aquele que agora eles sabem que é o Filho de Deus, que os 
toca e de quem escutam o convite a levantaremse e a não terem medo. 
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Meditação 
Não sou digno de ver nem escutar a Deus. Quais são os meus medos de 

Deus? Tenho medo d’Ele porque é Alguém que me escapa e que me costuma 
incomodar? Mas Jesus, que é aquele que encurta as distâncias, aproximase 
de mim e convidame a conviver com Deus, em vez de O temer. 

Oração 
(Se puder, escuto, como oração, do CD ‘Água viva’, das Ed. Sale

sianas, a música nº 8: ‘Não sou digno’)

Não sou digno de que entres na minha casa. 

Basta uma palavra tua e eu serei salvo. 

Basta o teu sopro de amor e eu terei vida. 

Lança‑me o teu olhar e eu poderei ver. 

Dá‑me um sorriso teu e eu farei rir. 

Dá‑me apenas uma carícia e eu acariciarei. 

Diz‑me apenas uma palavra e isso bastará.

Acção
O meu propósito, hoje, é deixarme tocar por Deus. Ele tem 

 muitas maneiras  simples  de o fazer. Será através de um pôr do sol; 
de um conhecido, ou até mesmo um desconhecido; de uma boa acção 
feita por mim, etc. Vou estar atento e receptivo.

Sábado

Palavra
Ao descerem do monte, Jesus deu‑lhes esta ordem: «Não conteis a 
ninguém esta visão, até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos.»

Transfigurados na sua percepção de Jesus, ao descer do monte, Ele 
impõe aos discípulos um silêncio: não contarem nada do que  viram 
no monte, até à sua ressurreição. Será a sua Páscoa a iluminar a sua 
verdadeira identidade e a sua missão. 
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Meditação 
Ainda silencio a Jesus por causa da minha pouca fé ou realmente 

partilho com os outros o que presencio nos lugares de Deus? Que Ele 
é o Filho Deus e o Senhor da vida? Acredito que o prazo do silêncio 
já expirou, uma vez que já se deu a sua Páscoa e Ele já r essuscitou? 

Oração
Peço perdão, Jesus, por, diariamente, pôr em causa a tua 

 ressurreição. Porque Tu ressuscitaste já não há razões para a minha 
tristeza, para o meu desânimo, para os meus medos e para o meu 
 silêncio de Ti e da tua boa nova. Pelo teu Espírito vivificante, 
 e nsiname, pois, a viver de acordo com a tua ressurreição. 

Acção 
Só depois de ter sido transfigurado na percepção de Jesus é que 

posso ser um anunciador fidedigno. Só depois de aceitar com  todas 
as consequências a ressurreição de Jesus e de viver ressuscitado é que 
posso ser anunciador da ressurreição de Jesus. Ou melhor  ainda: 
vivendo como ressuscitado estarei a anunciar a ressurreição. Viver 
ressuscitado é viver na alegria, sem medos, pondo a render os meus 
dons, na certeza de que o Espírito do Senhor habita em mim.
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3º Domingo da Quaresma   

Evangelho segundo S. João (4, 5-42)

2ª feira

Palavra
Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da Samaria, chamada 
 Sicar, junto da propriedade que Jacob tinha dado a seu filho José, 
onde estava a fonte de Jacob. Jesus, cansado da caminhada, sentou‑Se 
à beira do poço. Era por volta do meio‑dia.

O poço recorda muitos factos do AT: o poço em que o servo de 
Abraão encontrou Rebeca, futura esposa de Isaac (Gn 24, 13ss); o 
poço onde Jacob se encontrou com Raquel (Gn 29, 114) e o lugar 
onde Moisés se encontrou com as filhas de Jetro, entre elas, Séfora, 
com a qual se casou (Ex 2, 1621). O poço de Sicar é o lugar onde a 
humanidade se encontra com o seu esposo. Por outro lado, o  meiodia 
recorda, no Evangelho de João, a Hora de Jesus, a sua crucifixão, 
quando Ele declarará ter sede (Jo 19,  28).

Meditação 
Ao início, Jesus é apenas mais um peregrino. Cansado, precisa de 

recobrar as forças e matar a sede. Aceitar parar! Não será esta uma 
atitude interessante no tempo da Quaresma? Os nossos dias correm 
uns atrás dos outros, as tarefas multiplicamse... precisamos de 
momentos de serenidade, fundamentais para prosseguir a caminhada. 
E o nosso verdadeiro descanso é ali: à beira do poço da água da vida. 

Oração 
Senhor, que este tempo da Quaresma, à semelhança do que 

 aconteceu no poço de Sicar, seja o lugar e a ocasião privilegiados de 
encontro pessoal conTigo, água viva para as nossas vidas. 
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Acção
Vou procurar encontrar um momento a sós com Ele, de escuta, 

intimidade e... decisão para a acção.

3ª feira

Palavra
Veio uma mulher da Samaria para tirar água. Disse‑lhe Jesus:  “Dá‑me 
de beber.” Os discípulos tinham ido à cidade comprar a limentos. 
 Respondeu‑lhe a Samaritana: “Como é que Tu, sendo judeu, me 
p edes de beber, sendo eu samaritana?” De facto, os judeus não se dão 
com os samaritanos.

Judeus e samaritanos detestavamse mutuamente. Os primeiros 
desprezavam os segundos por serem uma mistura de sangue com 
estrangeiros, tornandose “impuros”; e os segundos não se ficavam 
atrás em animosidade em relação aos primeiros.

Meditação 
O poço era um lugar privilegiado de encontro de pessoas. 

 Jesus sabia isso... por isso esperou alguém. À beira de um poço na 
 Samaria, Jesus só poderia esperar que aparecesse um samaritano, um 
 “inimigo”... para lhe oferecer o que de mais valioso tinha: a água 
especial da vida, capaz de saciar para sempre a sede de serenidade, de 
vida, e que transforma as vidas em vida plena. Se Jesus trata assim os 
“inimigos” que estará disposto a fazer pelos “amigos”? Ou será que 
os “amigos” se acham já salvos... ‘longe’ de Jesus?

Oração
Dáme de beber! Dáme da tua água! Estou junto de Ti com o meu 

cântaro vazio. É de barro, Senhor. Está vazio, mas pronto a  receber a 
água que Tu me queres dar. Quero receber o dom que Tu me queres 
oferecer. Tenho sede de Ti, Senhor! Não trago nada comigo. Apenas 
o meu cântaro vazio! Quero deixar junto de Ti o meu barro, a minha 
pobreza... o pouco que tenho e sou.
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Acção
Se calhar, Jesus já veio pedirme “água”... e eu despacheiO sem  

Lhe  dar importância... Hoje, se Ele vier, a que hora for, não partirá 
desiludido!

4ª feira

Palavra
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?”

Jesus é o dom de Deus que a humanidade precisa de conhecer. 
Os judeus acreditam aproximarse de Deus mediante o conhecimento 
e a prática da Lei. Jesus, Aquele que revela o Pai, mostraO presente, 
pelo contrário, nas relações de fraternidade e gratuidade.

Meditação 
De facto, se conhecêssemos a grandeza do dom de Deus e reco

nhecêssemos quem é Aquele  peregrino que teima em passar de mil 
formas na nossa vida... tudo seria  diferente,  certamente. Talvez dei
xássemos as desculpas e ngenhosas e as f elicidades passageiras que 
geram mais desilusão e que não apaziguam o nosso coração. Se 
conhe cêssemos o dom de Deus, o que Ele me reserva, o que Ele te 
reserva, não precisaríamos mais de ir a outras fontes, aumentando a 
nossa sede e desilusão. E que dom maior do que sermos seus filhos!? 

Oração
A sede é infinita. Uma sede de vida em plenitude, de f elicidade 

profunda que não defrauda, de libertação total, de pão e carinho, de 
verdade e dignidade, de amor e esperança, de fraternidade e justiça. 
Onde senão em Ti, Senhor, encontraremos água para tanta sede?
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Acção
“Se conhecesses o dom de Deus”! Qual é o dom de Deus para 

mim? Já o descobri? Já o vivo? Que falta para o conhecer e para ser 
seu reflexo, verdadeiramente?

5ª feira

Palavra
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 eterna.” “Senhor – suplicou a mulher – dá‑me dessa água, para 
que eu não sinta mais sede e não tenha de vir aqui buscá‑la.”

Jesus desenvolve uma pedagogia catequética: da sua sede, passa à 
água que Ele próprio oferece. Água viva que apaga a sede para sempre 
e se converte, dentro daquele que a bebe, em torrente que jorra para 
a vida eterna. Este é o dom de Deus que a samaritana ignora: vida em 
plenitude por meio de Cristo, o Messias.

Meditação 
Jesus, que ao início tem sede e pede água, transformaSe em 

 fonte; e a samaritana que ao início podia dar água, é ela própria que 
agora pede a água para não ter de a transportar mais. Jesus é o poço 
novo no qual encontrarão resposta para a sua sede todos os  sedentos 
de vida plena e felicidade duradoura. Se sabemos isto, porque 
 teimamos em viver uma vida sem a dependência de Deus e perseguir 
a vida plena baseada numa liberdade desmedida e desnorteada? 
E,  conscientemente, continuamos a beber de outras fontes, mesmo 
 sabendo que só Jesus pode colmar a nossa sede de vida e felicidade.

Oração
Como poderíamos silenciar o nosso canto de louvor, Senhor, 

Deus de misericórdia, quando ouvimos dos lábios de Jesus a  revelação 
sublime do teu nome, que é dom, amor e vida? Cristo dános a água 
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viva que apaga a nossa sede para sempre e se converte dentro de nós 
em torrente de vida eterna. Graças, Pai, porque o rio do teu amor não 
tem fim!

Acção
Jesus, que ao início tem sede e pede água, transformaSe em fonte. 

E nós? Temos sede? De quem? De quê? Qual é a minha verdadeira 
“fonte”?

6ª feira

Palavra
“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,   podes acreditar 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.”

Judeus e samaritanos tinham visões diferentes relativamente 
ao local onde adorar a Deus. Jesus acaba com esses preconceitos, 
 mostrando que a época dos templos de pedra chegou ao fim. A água 
que Jesus promete é de outro tipo, é o Espírito de Deus, isto é, aquela 
força de amor que transforma os nossos corações, dentro das paredes 
do templo, fora delas e em qualquer lugar. Só quem se deixa guiar por 
este Espírito encontra a verdadeira felicidade e serão os “adoradores 
que o Pai deseja”.
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Meditação 
Nenhum lugar, nenhum templo, é  capaz de “conter” o Deus do 

céu e da terra. Ele não está só na Igreja quando vou à missa ao 
Domingo; Ele está em todos os  momentos da minha vida! Um Deus 
assim, estará sempre perto de nós e não se  esconde em nenhum lugar 
concreto e que só ali poderá ser  encontrado. Onde existam pessoas 
sedentas da água viva, ali estará Ele,  esperandonos para nos tornar 
em “verdadeiros  adoradores” e revelarnos o  Messias que “fala conti
go”. Por isso, o culto que lhe  devemos prestar é de uma relação de in
timidade com Ele,  consciencializandonos do quanto d’Ele precisamos 
e confiandoLhe o muito que necessitamos.  Encontrarmonos com 
Deus, também, fora dos templos deveria  tornarnos mais conscien tes 
da sua descoberta como Pai.

Oração
Venho de longe. Tenho sede. E estou ainda preso por de mais à 

vida terrena, às suas fontes geradoras de desilusão. Daime a frescura 
da tua fonte. Daime um pouco de esperança! Libertaime! Daime 
a coragem de ter sede da água viva. Daime a abertura de coração 
para “conhecer o dom de Deus” que me transforma em filho e irmão. 
 Daime a frescura da tua fonte, Senhor.

Acção
Vou procurar ver e viver a presença de Deus nos gestos mais 

pequeninos do dia (porque Ele não está “encerrado” num templo): nas 
pessoas com quem me relaciono, na natureza que passa  desapercebida, 
em nós próprios, numa oração, na visita a uma Igreja, etc.

Sábado

Palavra
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 
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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.”

A pessoa de Jesus converteuse para a samaritana e seus 
 conterrâneos numa instância progressiva de fé e conversão: começa 
por ser  apenas um judeu, para passar a ser um profeta, o Messias e, 
finalmente, o salvador do mundo. A experiência da mulher conduziu 
as pessoas a Jesus e fez d’Ele o hóspede dos samaritanos... inimigos 
dos judeus.

Meditação 
A samaritana depois do encontro com Jesus, fonte de água viva, 

tornase anunciadora do homemMessias que a libertou para a vida e 
para a missão. Depois de se ter encontrado com Deus não conseguiu 
silenciar a sua experiência; não se satisfez em ver colmada a sua sede 
de água e de Deus; foi ter com os seus, contoulhes, estes ficaram   
curio sos e deuse um milagre: reconheceram em Jesus, um judeu, o 
salvador do mundo. Quantos “milagres” podemos estar a impedir 
que aconteçam entre os nossos, apenas porque temos complexos de 
dar testemunho público de Jesus, nós que confessamos, privadamente, 
a maior parte das vezes, que Cristo é a nossa salvação.

Oração
Enche a minha vida da tua vida abundante. Enche a minha vida 

de entusiasmo e alegria para que eu, tal como a samaritana, possa sair 
ao encontro de todos e dizerlhes que venham beber a única água que 
sacia a sede. Ajudame a encontrarTe em todas as coisas e a amarTe 
sempre e cada vez mais. Que eu deseje, em tudo, amar e ser reflexo de 
Ti, todos os dias, em todos os momentos.

Acção
De uma forma mais consciente, vou ter a audácia da samaritana, 

e dar o meu testemunho de vivência de fé, para que outros descubram.
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4º Domingo da Quaresma   

Evangelho segundo S. João (9, 1-41)

2ª feira

Palavra
Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de  nascença. 
Os discípulos perguntaram‑Lhe: «Mestre, quem é que pecou para 
ele nascer cego? Ele ou os seus pais?» Jesus respondeu‑lhes: «Isso 
não tem nada que ver com os pecados dele ou dos pais; mas acon‑
teceu a ssim para se manifestarem nele as obras de Deus. É preciso 
 trabalhar,  enquanto é dia, nas obras d’Aquele que Me enviou. Vai 
chegar a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto Eu estou 
no mundo, sou a luz do mundo.» 

Um cego de nascença. Doença incurável. Quem pecou,   perguntam 
os discípulos. Ninguém. Não há a  ligação usual entre doença e pecado 
(a causa da doença é o pecado de alguém). É para que Deus possa agir 
em favor da sua  humanidade, para tornar visíveis as “obras d’Aquele 
que Me enviou”. Para mostrar como Jesus é a luz do mundo. Da 
cegueira de um, nasce a  possibilidade da Luz para todos.

Meditação 
“Não há maior cego do que aquele que não quer ver”. Jesus é luz 

para aquele cego de nascença, e nele tornase luz para cada um de nós. 
Com esta luz de Deus podes empreender um caminho novo, assumir 
uma visão nova da vida, da realidade, do mundo. Jesus encontraSe 
com aquele homem e propõe uma vida nova. Até quando a nossa 
 cegueira nos irá  impedir de ver a acção de Jesus nas nossas vidas?

Oração
Senhor Jesus, luz de todo ser humano, ilumina os nossos  corações 

com o esplendor da tua graça, da tua bondade, de todo o teu ser, para 
Te amarmos de todo o coração. Com a simplicidade da nossa fé. Com 



82

a alegria da nossa vida. ConTigo, luz do nosso existir. Tu, Senhor 
Jesus, que és a luz do mundo, irrompe nas nossas trevas, dános o teu 
amor e misericórdia.

Acção
Ser hoje “Luz de Jesus Cristo”,  fazendo gestos de compreensão e 

amabidade, tornando o teu t rabalho, a tua jornada escolar, vivendo o 
teu dia como autêntica testemunha da luz de Cristo na tua vida.

3ª feira

Palavra
Dito isto, 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 ficou a ver. Entretanto, 
perguntavam os vizinhos e os que antes 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.» Perguntaram‑lhe então: «Como foi que se abriram 
os teus olhos?» Ele respondeu: «Esse homem, que se c hama Jesus, 
fez um pouco de lodo, ungiu‑me os olhos e disse‑me: ‘Vai  lavar‑te à 
piscina de Siloé’. Eu fui, lavei‑me e comecei a ver.»  Perguntaram‑lhe 
ainda: «Onde está Ele?» O homem respondeu: «Não sei.» 

Jesus prepara tudo o que é necessário para que a mudança tenha 
lugar. Sendo “Enviado de Deus”, manda o cego ir lavarse ao lugar 
do “enviado”, para ficar curado. A nova situação daquele que era, 
até então, incapaz de quase tudo pela sua cegueira, lança a dúvida, a 
incerteza. Porque agora, uma coisa é certa: depois de cumprir o que 
“Aquele homem” lhe mandara, pode ver. Será isto possível?

Meditação 
Para o cego chegou a hora de romper com as trevas através da luz 

que Jesus oferece. Jesus libertao não apenas da sua cegueira, mas do 
abandono a que tinha sido condenado, mendigo de uma vida melhor, 
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mendigo de uma verdade nova e plena que em Jesus lhe é oferecida. 
A partir de agora poderá ser aceite por aquilo que ele é, redimido 
que foi, pela actuação libertadora de Jesus. Jesus continua a fazer 
o  mesmo com as nossas cegueiras… onde está Ele? Não sabemos? 
É tempo de O encontrarmos, para que também essa luz nos possa 
 libertar de todas as nossas trevas, de todas as nossas noites, de tudo 
aquilo que nos afasta de uma felicidade, apenas possível, quando Ele 
está, efectivamente, no centro das nossas vidas…

Oração
Comecei a ver, Senhor… Foi preciso tempo. Foi preciso  ultrapassar 

mil barreiras. Foi preciso superar todas as minhas c egueiras, mas 
comecei a ver! A rebeldia do meu interior era nevoeiro demasiado 
forte que me impedia de ver o sol da tua graça em mim. O egoísmo do 
meu existir tornava distante a tua vontade: “vai lavarte para poderes 
ver! Para me poderes reconhecer!”. Agora que comecei a ver, Senhor, 
nada mais procuro a não ser a tua vontade… 

Acção
“Não sei onde está” – dizia o cego. Procura ao longo do teu dia 

encontrar a Jesus presente em todos aqueles que te rodeiam. 

4ª feira

Palavra
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. 

Alguns perguntamse se era realmente cego aquele que  pedia 
 esmola e agora dizia ver. O cego confirma a sua identidade e 
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 testemunha a acção de Jesus que o sara da sua doença. Não bastava 
o testemunho dos conhecidos: era preciso leválo até aos “fariseus”, 
senhores da lei. Porque algo aqui não bate certo: ao sábado, dia 
do Senhor, poderiam acontecer tais prodígios? Não pode ser coisa 
de Deus: como pode um pecador fazer milagres? De facto, apenas 
 Deusconnosco pode actuar assim. 

Meditação 
Os homens deixamse levar pela aparência, enquanto Deus actua 

no profundo, com a sua presença que cura todas as  enfermidades. 
Mesmo as mais profundas. A presença de Deus no meio de nós 
cria  desacordo e desentendimento, porque não O reconhecem 
em  plenitude. Ontem e hoje. Não O reconhecer (ou não O querer 
 reconhecer), afinal, é uma cegueira mais comum e mais nefasta do que 
a cegueira de nascença… Porque queremos manternos nas nossas 
cegueiras de indiferença?

Oração (Salmo 33)
A toda a hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na 

minha boca. A minha alma gloria‑se no Senhor: escutem e alegrem‑se os 
humildes. Enaltecei comigo ao Senhor e exaltemos juntos o seu nome. 
Procurei o Senhor e Ele atendeu‑me, libertou‑me de toda a ansiedade.

Acção
Perante alguém que te é um pouco antipático e que evitas,  procura 

encontrarte com ele e tratálo com amabilidade e simpatia.

5ª feira

Palavra
Perguntaram então novamente ao cego: «Tu que dizias d’Aquele que 
te deu a vista?» O homem respondeu: «É um profeta.» Os judeus 
não quiseram acreditar que ele tinha sido cego e começara a ver. 
Chamaram então os pais dele e perguntaram‑lhes: «É este o vosso 
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filho? É verdade que nasceu cego? Como é que agora vê?» Os pais 
 responderam: «Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego; 
mas não sabemos como é que ele agora vê, nem sabemos quem lhe 
abriu os olhos. Ele já tem idade para responder: perguntai‑lho vós.» 
Foi por medo que eles deram esta resposta, porque os judeus t inham 
decidido expulsar da sinagoga quem reconhecesse que Jesus era o 
Messias. Por isso é que disseram: «Ele já tem idade para responder; 
 perguntai‑lho vós.» Os judeus chamaram outra vez o que tinha sido 
curado e  disseram‑lhe: «Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse 
homem é pecador.» Ele respondeu: «Se é pecador, não sei. O que sei 
é que eu era cego e agora vejo.» 

Estava difícil de compreender. Uma acção assim, só poderia 
ser acção de Deus. Diante das pressões dos judeus, o cego, cheio 
de  coragem, recusase a negar a autencidade do que gratuitamente 
 recebeu: era cego e agora via porque Jesus lhe dera a luz.

Meditação 
Parece ridículo ser “pertença de Jesus”. Aos olhos do mundo, 

deixarse amar por Jesus é um sem sentido injustificável. É preciso 
coragem para aparecer como cristãos autênticos; é preciso superar 
mil preconceitos para viver segundo o Evangelho de Jesus; é preciso 
fortaleza para viver como filhos da luz, andando, mesmo que contra 
a corrente. Que significa para ti, hoje, ser pertença de Jesus? Como 
vives o amor de Jesus na tua vida?

Oração
Dá graças ao Senhor porque, com o seu perdão sem limites, 

te dá a possibilidade de desenvolver em ti um coração generoso e 
 compassivo como o seu.

Acção
Durante uns momentos, faz uma revisão para ver se as tuas 

 atitudes para com os outros foram de juízo negativo ou se, pelo 
 contrário, nesses juízos, foste misericordioso e atento como Jesus.
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6ª feira

Palavra
Perguntaram‑lhe então: «Que te fez Ele? Como te abriu os olhos?» 
O homem replicou: «Já vos disse e não destes ouvidos. Porque 
d esejais ouvi‑lo novamente? Também quereis fazer‑vos seus discípu‑
los?» Então insultaram‑no e disseram‑lhe: «Tu é que és seu discípulo; 
nós somos discípulos de Moisés; mas este, nem sabemos de onde é.» 
O homem respondeu‑lhes: «Isto é realmente estranho: não sabeis de 
onde Ele é, mas a verdade é que Ele me deu a vista. Ora, nós sabemos 
que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aqueles que O adoram 
e fazem a sua vontade. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha  aberto 
os olhos a um cego de nascença. Se Ele não viesse de Deus, nada 
 podia fazer.» Replicaram‑lhe então eles: «Tu nasceste inteiramente 
em pecado e pretendes ensinar‑nos?» E expulsaram‑no.

Se Jesus não viesse de Deus era impossível actuar assim, porque 
nunca se ouviu dizer que alguém tenha terminado com uma cegueira 
de nascença. Só Deus. Só Deus basta… 

Meditação 
Os argumentos caem por terra quando Deus actua de forma tão 

clara. Cego maior, de facto, é aquele que não quer ver. Não querer 
reconhecer a Jesus e à sua acção tornase uma cegueira (e um pecado) 
maior do que aquela de nascença! Jesus é a luz que cura e faz ver. 
A verdade e a vida que renova todas as existências que o vêem tal 
como Ele é para nós. O cego realizou um itinerário de conversão das 
trevas à luz, na fé de Jesus. E tu que Lhe dizes?

Oração
Também nós hoje, Senhor, libertos pela tua mão do lodo do  nosso 

existir, queremos ser teus discípulos. Anunciar ao mundo a beleza da 
tua vida em mim. Ser profetas do teu amor. E como  precisa o nosso 
mundo do teu amor! Dános, Senhor, coragem para que em cada 
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 instante deste nosso dia, possamos ser luz da tua presença,  reflexo de 
Ti. Para que o mundo tenha vida (a tua vida). 

Acção
Somos capazes de curar os cegos por meio das nossas acções 

concretas? O que estamos realizando nesta Quaresma, em nossa 
 comunidade, para que possamos curar toda a cegueira que nela existe?

Sábado

Palavra
Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando‑o, disse‑lhe: «Tu 
acreditas no Filho do homem?» Ele respondeu‑Lhe: «Senhor, quem é 
Ele, para que eu acredite?» Disse‑lhe Jesus; «Já O viste: é Quem está a 
falar contigo.» O homem prostrou‑se diante de Jesus e exclamou: «Eu 
creio, Senhor.» Então Jesus disse‑lhe: «Eu vim para exercer um juízo: 
os que não vêem ficarão a ver; os que vêem ficarão cegos.»  Alguns 
fariseus que estavam com Ele, ouvindo isto, perguntaram‑Lhe: «Nós 
também somos cegos?» Respondeu‑lhes Jesus: «Se fôsseis cegos, não 
teríeis pecado. Mas como agora dizeis: ‘Não vemos’, o vosso pecado 
permanece.»

Jesus é o juiz de um mundo a precisar de renovação e de uma 
nova aliança. Os que viam, deixaram de ver; os que eram cegos 
 passaram a ver. É determinante a presença de Jesus para despertar a fé 
e a forma como se Lhe corresponde, reconhecendo em Jesus o motivo 
da  resposta do próprio existir: “eu creio, Senhor”. 

Meditação 
Também nós somos cegos? Andamos cegos com mil coisas, sem 

O conseguirmos ver. Mas ver o quê? A quem? Onde? Como? Quem 
é este Jesus? Quem é este Jesus para mim? “Eu creio, Senhor” – é a 
resposta do cego. E a nossa? Será que vês a sua presença no pobre, no 
humilde, no bemaventurado? Se Cristo não é a luz da tua vida e não 
vemos tudo à sua luz, é grande a nossa cegueira! 
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Oração
Passaste ao lado do cego e reparaste nele: curasteo da sua 

 debilidade. Passas por nós. Ao olharmos o mundo que nos rodeia, 
sentimos que a escuridão é forte. Que é necessária a tua luz. Que é 
 necessário que continues a passar dando vista aos cegos,  l ibertandonos 
de todas as debilidades. Que é necessário que Te encontremos. Para 
que também hoje possamos dizerTe: “eu creio, Senhor!”.

Acção
Procura encontrar um tempo para te reconciliares. Seria  oportuno 

que aproveitasses para receber o sacramento da Reconciliação, para 
que te possas libertar de todas as tuas cegueiras que o pecado induz.
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5º Domingo da Quaresma

Evangelho segundo S. João (11, 1-45) 

2ª feira

Palavra
Naquele tempo, estava doente certo homem, Lázaro de Betânia,  aldeia 
de Marta e de Maria, sua irmã. Maria era aquela que tinha  ungido o 
Senhor com perfume e Lhe tinha enxugado os pés com os cabelos. 
Era seu irmão Lázaro que estava doente. As irmãs  mandaram então 
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. 

A narração começa com a  apresentação dos protagonistas: 
Lázaro (que quer dizer “Deus  ajuda”), as suas irmãs e Jesus. Lázaro 
está doente e as irmãs fazem chegar a notícia a Jesus, sem pedir, ex
plicitamente, a sua intervenção. Jesus comenta a notícia dizendo que 
não se trata de uma doença de morte, mas para glória de Deus e glo
rificação do Filho. Do quadro, percebemos, desde o início, a amizade 
de Jesus por esta família. 

Meditação 
Jesus era próximo daqueles que ama e daqueles que O amam. 

É uma “amizade”, uma presença, uma intimidade que também nós 
desejamos e queremos, mas nem sempre conseguimos. Porque nos 
falta a entrega, porque nos falta a disponibilidade, porque nos falta 
amor. Preocupados com mil coisas, pomos de lado aquilo que é fun
damental. 

Oração
Ajudame, Senhor, a compreender o que me acontece e o que 

acontece à minha volta. Ajudame a discernir o que é melhor em 
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cada momento. Ajudame a ver as coisas como teu amigo e a não me 
perder nas pequenas coisas.  Concentrame no que vale a pena. Porque 
tudo acontece para “maior glória de Deus”, meu Senhor. Porque tudo 
acontece para que Deus seja tudo em mim... Ajudame, Senhor! 

Acção 
Tens recebido notícias dos teus amigos? Sabes que algum deles 

está doente e a precisar da tua presença? teu amigo está doente? Vai 
visitálo. Não será tempo de um reencontro? 

3ª feira

Palavra 
Ao chegar, Jesus encontrou o amigo sepultado havia quatro dias. 
Betânia distava de Jerusalém cerca de três quilómetros. Muitos judeus 
tinham ido visitar Marta e Maria, para lhes apresentar condolências 
pela morte do irmão. 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.» 

Jesus não chega a tempo: Lázaro morreu já há mais de três dias. 
Betânia fica a três quilómetros de Jerusalém e depressa a  notícia 
chegará aos chefes dos judeus que aqui encontram um motivo mais 
para O condenar. Marta, dirigindose a Jesus, revela toda a sua 
 confiança em Jesus, reconhecendoO capaz de pedir a intervenção de 
Deus, como enviado do Pai. 

Meditação 
Como Marta, podemos dizer: “Jesus, tudo o que pedires, Deus to 

concede. Tudo o que amas, Deus torna verdade. Tudo o que és, Deus 
torna plenitude. Tudo o que és, Deus transforma em amor”. Quando 
Jesus está presente, a vida ganha contornos de eternidade e promessa 
de uma vida para sempre. Quando Jesus está ausente, tudo parece ir 
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morrendo, perdendo a esperança, perdendo o sentido. Para mim só há 
uma atitude: estar sempre “com Ele”. E para ti? 

Oração 
Tudo o que pedes, teu Pai to concederá. Ajudame a animar os 

meus amigos quando não podem mais, quando a dor os esmaga, 
quando não sabem que fazer. Ajudame a estar próximo de Ti sempre 
e a verTe presente, comigo, em tantas situações de indiferença, de 
perda de desorientação, de demasiada autosuficiência. 

Acção
Procura ao longo do dia um momento de intimidade com Jesus. 

Procura tempo. Procura espaço. ProcuraO. EncontraTe com Ele. 

4ª feira

Palavra 
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, 
S enhor, que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao 
mundo.» 

A ressurreição, para Marta e para muitos judeus, era uma  realidade 
do final dos tempos. Mas que Jesus revoluciona,  “trazendoa” para 
o aqui e agora. Mas mais importante, é a confissão de fé de  Maria, 
 reconhecendo a Jesus como Messias, fazendonos recordar a ex
pressão de Pedro: “Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo” (Mt 16, 16). 

Meditação 
Nada, nem sequer a morte, nos afasta neste processo de 

 proximidade com Jesus, o Messias, o Filho de Deus que veio estar 
connosco e oferecernos um projecto maior. Difícil é reconhecêLo, 
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a cada instante, neste nosso existir, como o “Messias” do nosso 
 sentido. Que tens feito para O reconheceres, cada vez mais, como teu 
Senhor e Messias? 

Oração
Acredito que Tu és o Messias, meu Senhor. Mas aumenta a 

minha fé. Para que não desfaleça no meu caminhar para Ti. Para que 
não  desanime diante das inúmeras dificuldades da vida. Para que não 
perca a esperança. Para não perder a capacidade de me compadecer. 
Ou… em qualquer outra coisa que me afaste de ti: meu Senhor, minha 
ressurreição, minha vida. 

Acção
Jesus é a ressurreição e a vida. Que significado tem isto na tua 

vida? Como vives a experiência de Jesus fonte de vida e de ressur
reição? 

5ª feira

Palavra
Dito isto, retirou‑se e foi chamar Maria, a quem disse em segredo: 
«O Mestre está ali e manda‑te chamar.» Logo que ouviu isto, Maria 
levantou‑se e foi ter com Jesus. (...) Quando chegou aonde estava 
 Jesus, Maria, logo que O viu, caiu‑Lhe aos pés e disse‑Lhe: «Senhor, 
se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido.» 

Marta chama a irmã Maria e avisaa da presença de Jesus. Parece 
que o melhor que há a fazer é chorar a morte de Lázaro, com a certeza 
de que, se Jesus tivesse estado presente, seu irmão não teria morrido… 

Meditação  
Maria reconhece que se Jesus tivesse estado“aqui”, Lázaro não 

teria morrido. Se tivéssemos dado mais espaço a Jesus não teriam 
morrido tantos dos nossos sonhos, das nossas relações. Se Jesus 
 estivesse mais na tua vida, haveria menos morte, menos semsentido.
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Oração
Tu, Senhor, és bálsamo para as nossas feridas mais  profundas. 

Ressurreição para as nossas mortes. Esperança para a  nossa vida. 
Consolação para as nossas tristezas. Vida em abundância para o 
nosso viver. Porto seguro que nos abriga das tempestades.  Primavera 
no  inverno dos nossos sentimentos. Amor para os nossos  desamores. 
Que  poderíamos fazer sem Ti? 

Acção
“O Mestre mandate chamar”: que tens para lhe dizer? 

Que  esperas do teu encontro com Ele nesta Páscoa que se aproxima? 

6ª feira

Palavra 
Jesus, ao vê‑la chorar, e vendo chorar também os judeus que  vinham 
com ela, 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. 

A última cena do relato abrese com a descrição da profunda 
 comoção de Jesus: comovese e chora. Na amizade de Jesus  percebese 
a sua mais profunda humanidade. “Vede como era seu amigo”, 
 reconhecem os presentes, colocandoO, imediatamente a seguir, em 
juízo, pela incapacidade de fazer agora o que quer que seja. 

Meditação
Jesus comoveSe diante da morte do amigo, diante do sofrimento 

que esta morte gera. E chora. Esta dor, em aparente contradição com 
a divindade de Jesus, demonstra até que ponto Jesus Se fez próximo 
dos seus, dos seus amigos, de cada um de nós. Isto dános também 
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a certeza de que no momento das nossas dores, Jesus está connosco 
porque conhece o que sentimos, como o sentimos e o que  significa 
para nós, a dor, a tristeza e a morte. Cristo, de facto, não é um Deus 
longe do mundo: porque não é ainda “o protagonista” total, do 
 “nosso mundo”? Porque é que, tantas vezes, O queremos “longe” de 
nós, quando, de facto, Ele quer estar tão perto? 

Oração
Tu também choras a morte de um amigo. Como choras cada uma 

das nossas mortes. Das nossas distâncias. Das nossas ausências: idas 
e vindas deambulantes. Sabes o que são maus momentos,  desânimos, 
tristezas infindas, e a força do amor que é capaz de tudo suavizar. 
Sabes que mortes nos afectam para nos ressuscitar. E fazer com tudo 
passe além das lágrimas. Que tudo passe. Comoveste como nos 
 comovemos cada vez que um amigo parte. 

Acção 
A amizade de Jesus põe de manifesto a sua profunda  humanidade. 

Jesus, Filho de Deus, amigo dos homens. Como vives a tua amizade 
com Jesus? É autêntica e verdadeira? 

Sábado

Palavra 
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. 
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A descrição (uma gruta, com uma pedra, depois de mais de três 
dias) faznos lembrar o espaço e o tempo de uma outra ressurreição 
que esta antecipa: a de Jesus. Aqui o objectivo é a “glória de Deus”, 
de modo a despertar a fé dos que ali estão presentes. 

Meditação 
Depois da comoção, Jesus dá graças a Deus e grita: “Lázaro, sai 

para fora”. Muitos acreditaram n’Ele. É esse o objectivo  fundamental 
da nossa vida: acreditar em Jesus como Filho de Deus. No  Evangelho 
de João este é o último dos “sinais” de Jesus. É o sinal que faz 
 compreender a verdadeira identidade de Jesus. Depois, falta apenas 
a sua paixão e morte, que se concluirá com a sua vitória gloriosa da 
sua ressurreição. A nós, énos pedida esta fé que desperta  respostas 
 diferentes, mas respostas de vida. Para uma vida com sabor de 
 eternidade. A nossa eternidade, na ressurreição de Jesus. 

Oração
ConTigo a vida é muito mais suportável. Muito mais vida. 

A tua presença colocanos em intimidade com o segredo mais mal 
 guardado, que não sabemos onde esconder: que a vida, este nosso 
existir, um dia chegará a um fim: a ressurreição para Ti. E como nos 
custa compreender isto. Como nos custa perceber que são necessárias 
despedidas. Como nos custa a ideia de um dia também nós termos de 
partir. Mas tudo ganha novo sentido se definitivamente soubermos 
que esta vida será para estarmos conTigo para sempre. ConTigo, em 
mim. ConTigo para sempre! 

Acção 
A uma semana de distância da Páscoa: como a estou a pre

parar? Vou encontrar tempo para mim mesmo e a interioridade que 
a memória da morte e ressurreição de Jesus necessita? Já fizeste um 
“STOP” no teu caminho da Quaresma para examinar a vida, para ver 
como está a tua relação com Deus?
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Domingo de Ramos

Evangelho segundo S. Mateus (26, 14 – 27, 66)

2ª feira

Palavra
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 vos digo: Um de vós Me há‑de entre‑
gar.» Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar‑
‑Lhe:  «Serei eu, Senhor?» Jesus respondeu: «Aquele que meteu coMi‑
go 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!» Judas, que O ia entregar, tomou a palavra e perguntou: 
«Serei  eu, Mestre?» Respondeu Jesus: «Tu o disseste.»

Jesus celebra a Páscoa na intimidade dos Doze e falalhes da sua 
própria Páscoa; anuncialhes a sua imolação, fruto da entrega de um 
dos seus. “O que mete a mão no prato”, um dos amigos íntimos que 
partilha da sua mesa, vai entregáLo! Cristo e a sua missão  t  ornamse 
objecto de venda, compra, traição. Jesus entregaSe. OfereceSe. 
A ntecipaSe. Um valor único O move: a vontade do Pai e a nossa 
salvação.

Meditação
Também nós partilhamos da mesa do Senhor, da sua intimidade. 

E Ele também nos pergunta acerca da nossa fidelidade. Diante do 
mistério da Páscoa de Jesus que estamos a celebrar perguntamonos 
pelas nossas ‘traições’ para com o imenso dom que Jesus nos concede 
no amor que O leva à Cruz. No mais fundo do coração dói sempre a 
possibilidade de trair este Amor.
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Oração
‘Serei eu, Senhor?’ Serei eu, que partilho da mesa da tua  Palavra 

e do teu Pão? Eu que fui convidado ao seguimento,  chamado a 
 anunciarTe e a proclamar o teu Reino? Serei eu, Senhor, um dos 
que Te entregam e atraiçoam, hoje? Senhor, conheces a minha 
 fraqueza,  cobardia, inconstância, a força dos meus interesses e dos 
meus c ritérios, e com que facilidade me conduzem a incoerências e 
i nfidelidades. Perdão, Senhor! 

Acção
Viver esta Semana Santa em sintonia com o mistério que 

 celebramos. Numa procura da verdade do meu viver, tomo  consciência 
da incoerência da minha vida, confio na misericórdia de Deus, e 
quando possível celebro o sacramento da Reconciliação.

3ª feira

Palavra
Cantaram os salmos e seguiram para o Monte das Oliveiras. Então 
Jesus disse‑lhes: «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.» Pedro interveio, dizendo: «Ainda que todos se  escandalizem 
por tua causa, eu não me escandalizarei.» Jesus respondeu‑lhe: «Em 
verdade te digo: Esta mesma noite, antes do galo cantar, Me negarás 
três vezes.» Pedro disse‑lhe: «Ainda que tenha de morrer conTigo, 
não Te negarei!» E o mesmo disseram todos os discípulos.

É a hora do poder das trevas. É noite no coração dos discípulos 
que não entendem o que está a acontecer. Não entendem que a paixão 
não é uma fatalidade, mas uma opção de amor. Pedro  e ntusiasmase. 
Manifesta a sua decisão, mas a partir das próprias forças e não a 
 partir da força de Deus. O resultado é a incoerência da negação, o 
medo, a fuga! O mesmo se passou com os outros discípulos. Para 
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os animar, Jesus falalhes já da ressurreição e da aparição futura na 
Galileia. 

Meditação
Escandalizamonos com a atitude de Jesus porque não  entendemos 

a grandeza do seu amor. Quando a pequenez da nossa fé nos impede 
de acolher o mistério divino, ficamos na noite como os discípulos. 
Autosuficientes, cheios de nós mesmos, confiantes nas nossas forças 
e prescindindo de Deus, julgámonos capazes, como Pedro! E, logo a 
seguir, diante do primeiro obstáculo, dificuldade, oposição, aridez…
falhamos, faltamos à palavra da promessa!

Oração
Senhor, libertame da autosuficiência e do orgulho que me 

 levam a contar mais com as minhas capacidades do que com a tua 
graça e misericórdia. Quero confiar mais em Ti, contar mais com a 
Luz e a força da tua presença. Só por mim nada mais conseguirei do 
que negarTe e trairTe. 

Acção
À luz da Paixão do Senhor reflectirei sobre a minha coerência 

de vida cristã, sobre os obstáculos que encontro, os desvios, fugas, 
i nfidelidades, situações em que procuro a minha glória e o meu 
 interesse e não a glória no seguimento do Senhor. 

4ª feira

Palavra
Tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a 
 entristecer‑Se e a angustiar‑Se. Disse‑lhes, então: «A minha alma está 
numa tristeza de morte; ficai aqui e vigiai comigo.» E, adiantando‑
‑Se um pouco mais, caiu com o rosto por terra, enquanto orava e 
 dizia: «Meu Pai, se é possível, passa de Mim este cálice. Todavia, não 
se faça como Eu quero, mas como Tu queres.» Depois  foi ter com 
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os d iscípulos, encontrou‑os a dormir e disse a Pedro: «Nem sequer 
 pudeste vigiar uma hora comigo! Vigiai e orai, para não cairdes em 
tentação. O espírito está pronto, mas a carne é débil.» De novo se 
afastou, pela segunda vez, e orou, dizendo: «Meu Pai, se este cálice 
não pode passar sem que Eu o beba, faça‑se a tua vontade!»

Evocando palavras do Sl 42, 6 Jesus comunica aos discípulos 
que tinham sido testemunhas da transfiguração a sua tristeza mortal. 
Experimenta a dureza do sofrimento. Cai sob o peso da angústia, da 
solidão, da incompreensão e do abandono. As palavras de Jesus não 
são de resignação, mas de total conformidade com a vontade do Pai. 
“Façase a tua vontade”, fora o seu alimento e é a sua decisão final!

Meditação
Toda a vida de Jesus foi um Sim permanente à vontade de Deus. 

Pedenos que permaneçamos com Ele, em vigília de amor e  confiança, 
mesmo, e sobretudo, quando o sofrimento, a solidão, o abandono, a 
injustiça ou qualquer outra forma de sofrimento nos esmaga e  atira 
por terra. Jesus não nos quer a ‘dormir’, mas em vigília de fé e de 
e sperança. Se o sofrimento tocar a nossa vida, olhemolo com os 
 olhos e o coração de Jesus e d’Ele aprendamos a lição: “Façase a tua 
vontade!”

Oração
Rezo os momentos de noite e de sofrimento da minha vida, 

 fazendo minhas as palavras da oração de Jesus: “Meu Pai, se é 
 possível afasta de Mim este sofrimento, esta situação… mas, se nada 
pode  mudar, não se faça como Eu quero, mas como Tu queres. Seja 
feita a tua vontade, seja ela qual for!” 

Acção
Leio, medito e rezo esta passagem do Evangelho para que o 

 exemplo do Sim de Jesus à vontade do Pai toque e transforme a minha 
vida. 
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5ª feira

Palavra
Pedro foi‑O seguindo de longe até ao palácio do Sumo Sacerdote. 
Aproximando‑se, entrou e sentou‑se com os guardas, para ver como 
acabaria tudo aquilo. Entretanto,  os príncipes dos sacerdotes e todo 
o Sinédrio procuravam um testemunho falso contra Jesus. (…) En‑
tretanto, Pedro estava sentado no pátio. Uma criada aproximou‑se 
dele e disse‑lhe: «Tu também estavas com Jesus, o Galileu.» Mas ele 
negou diante de todos, dizendo: «Não sei o que dizes.» Dirigindo‑se 
para a porta, foi visto por outra criada que disse aos  circunstantes: 
«Este também estava com Jesus de Nazaré.» E, de novo, ele  
 negou com jura mento: «Não conheço tal homem.» Pouco depois, 
 aproximaram‑se os que ali estavam e disseram a Pedro: «Com certeza 
tu és deles, pois até a fala te denuncia.» Começou, então, a dizer 
i mprecações e a jurar: «Não conheço tal homem!» E,  imediatamente, 
um galo cantou. Então Pedro lembrou‑se das palavras que Jesus 
 dissera: «Antes do galo cantar, tu Me negarás três vezes.» E, saindo, 
chorou amargamente.

Nesta reunião do Sinédrio procurase uma testemunha  falsa 
para dar aparência de legalidade à condenação. Pedro observa 
 disfarçadamente. Atitude que não condiz com o que prometera à  
 instantes. Conforme profetizara Jesus, ele cai na tripla negação. 
Na sua fragilidade não conseguiu enfrentar a verdade da situação. 
O medo e a fraqueza venceramno. Negou Jesus: ‘não O conheço’; 
 palavras duras para com um amigo! Ao tomar consciência da sua 
queda, Pedro chora amargamente. 

Meditação
A hora de Jesus é a nossa; também temos a nossa noite; hora das 

traições e das recusas. Somos dos seus mas capazes de O  abandonar! 
Professámos amor e fidelidade e, na hora da verdade, não sabemos 
quem Ele é! NegámoLo. É imprescindível escutar a verdade da 
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 consciência e deixar que o Espírito nos mova ao arrependimento e a 
lágrimas de renovação. 

Oração
Senhor Jesus, suplico a tua misericórdia, colocandome  diante 

de Ti consciente das minhas negações e inclinação para o mal, 
mas  também reconhecendo que és o Libertador e Salvador, que 
 restauras o meu ser segundo o teu projecto. Ajudame a caminhar 
nesta  consciência e a seguirTe. Vence a minha fraqueza, medos e 
p reconceitos, com a força do teu amor!

Acção
Participarei na Eucaristia da Ceia do Senhor, sentindome um 

dos seus, chamado à intimidade.

6ª feira

Palavra
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: 
Eli, Eli, lemá sabactháni?, que quer dizer: «Meu Deus, meu Deus, 
porque me abandonaste?» Alguns dos presentes, ouvindo isto, dis‑
seram: «Está a chamar por Elias.» Um deles correu a tomar uma 
esponja, embebeu‑a em vinagre, pô‑la na ponta duma cana, deu‑lhe a 
beber. Mas os outros disseram: «Deixa lá; vejamos se Elias vem salvá‑
‑Lo.» E Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou. Então, 
o véu do templo rasgou‑se em duas partes, de alto a baixo. A terra 
tremeu e as rochas fenderam‑se. (…) 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: «Este era verdadeiramente 
Filho de Deus!»

As trevas que envolveram a terra representam o juízo de Deus 
que a partir da Cruz se estende sobre toda a humanidade. Jesus cita 
as Escrituras (Sl 22) gritando a sua dor de abandonado. Os  presentes 
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jogam com as palavras de Jesus, distorcendoas. Os elementos 
 descritivos do terramoto faziam parte das profecias tradicionais que 
anunciavam o dia do julgamento final. O véu do templo que se rasga 
ao meio significa que a morte de Jesus permite o acesso dos pagãos à 
presença de Deus, impedidos até então. Prova desta nova realidade é 
a confissão de fé do centurião romano.

Meditação
A Cruz é o abraço de Deus à humanidade. Não há amor sem 

Cruz. Na Cruz acolhemos o abraço da salvação. O amor de Deus é 
um amor crucificado em que se aprende ao vivo o preço da entrega 
apaixonada. A Cruz é mistério de obediência que num inclinar de 
cabeça tudo aceita e consuma. Ela é já ressurreição, sabor antecipado 
de libertação e vida nova. A dor e o silêncio da Cruz são um c onvite 
renovado a abraçar a cruz do seguimento do Senhor, na mesma 
a titude de obediência de amor e abandono confiante. 

Oração
Senhor Jesus, adoroTe no momento da tua morte;  c ontemploTe 

crucificado, como se contempla o rosto da pessoa amada que tudo 
oferece por amor. PeçoTe que o teu amor desenraíze do meu  coração 
toda a forma de egoísmo que me encerra perante os outros ou me 
 coloca numa atitude de indiferença ou orgulho. Que a tua Cruz trans
forme a minha existência num acto de amor vivido na dedicação sem 
cálculos, no serviço sem medida, na fraternidade generosa em darse 
até ao sacrifício. Dáme, Senhor, um coração grande, capaz de amar 
ao teu jeito. 

Acção
Se não tiver possibilidade de participar na liturgia da Adoração 

da Cruz, vou tirar um tempo para meditar sobre a paixão e morte de 
Jesus; vou contemplar Jesus e o seu imenso amor que se manifesta na 
história da salvação e na história da minha vida. 
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Sábado

Palavra
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. 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. 

Este discípulo, José de Arimateia, revela uma profunda atitude de 
amor para com Jesus, concedendoLhe sepultura digna. Este sepulcro 
novo que encerra Jesus contém em si a expectativa dos homens e do 
universo. Da paixão, morte e sepultura de Jesus vai nascer a nova 
humanidade; vão surgir tempos novos! É a grande vigília da fé e da 
esperança. Aguardamos a ressurreição com a sua força de Vida Nova. 

Meditação
A paixão e a morte foram a hora do testemunho supremo de 

toda a vida de Jesus. DeixouSe enterrar como o grão de trigo para 
dar vida. “Ninguém tem maior amor do que Aquele que dá a vida 
pelos amigos”(Jo 15, 12). Jesus entregouSe até à morte para que 
nos   tornássemos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Entrando 
 inteiramente na órbita de Jesus e mortos para o pecado com Ele, 
r essuscitaremos para uma vida nova, a vida de Deus. No silêncio do 
‘sepulcro novo’ contemplamos, agradecemos, adoramos e e speramos 
a Luz da Páscoa; ansiamos Aquele que é a Vida, o Caminho e a 
 Verdade!

Oração
Com o Salmo 37 rezo a minha esperança no Senhor:

Em Vós, Senhor, pus a minha esperança.

Vós me respondeis, Senhor, meu Deus.

Reconheço a minha culpa, estou inquieto por causa do meu  pecado.
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Não me abandoneis, Senhor, Meus Deus, 

não Vos afasteis de mim. 

Senhor, minha salvação, socorrei‑me e salvai‑me.

Acção
Questiono a minha vida, as minhas atitudes, a minha opção 

 profunda: que expressão vou dar à minha existência para viver e 
 testemunhar a Vida Nova da Ressurreição?






