
Naquele tempo, os príncipes dos sacerdotes 
reuniram-se em conselho, logo de manhã, com os 
anciãos e os escribas, isto é, todo o Sinédrio. Depois 
de terem manietado Jesus, foram entregá-l’O a 
Pilatos. 
Pilatos perguntou-Lhe: «Tu és o Rei dos judeus?».
Jesus respondeu: «É como dizes».
E os príncipes dos sacerdotes faziam muitas 
acusações contra Ele. Pilatos interrogou-O de novo: 
«Não respondes nada? Vê de quantas coisas Te 
acusam».
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-lhes. Pilatos respondeu: «Quereis 
que vos solte o Rei dos judeus?».
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: 
«Então, que hei-de fazer d’Aquele que chamais o Rei 
dos judeus?».
Eles gritaram de novo: «Crucifica-O!». Pilatos insistiu: 
«Que mal fez Ele?». Mas eles gritaram ainda mais: 
«Crucifica-O!».
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: 
«Salve, Rei dos judeus!».
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. Requisitaram, para Lhe levar a cruz, um 
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Montado num jumentinho, o filho de um carpinteiro e de uma 
mulher praticamente desconhecida, um galileu, apresenta-se como 
Aquele que concretiza a antiga profecia. 
Ele é a proximidade do reino que todos anseiam, um reino de justiça 
e de paz, em oposição ao império dominante que se alimenta de 
injustiça e de violência. 
Ele surge inequivocamente como o Messias. 
No entanto, neste mundo, o seu reinado assemelha-se às folhas das 
palmeiras em dia de ramos..
P. NÉLIO PITA, CM 

EVANGELHO DESTE DOMINGO Mc 15, 1-39 (forma breve)

Entrada de Jesus em Jerusalém, Hippolyte Flandrin, 

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: «Tu que destruías 
o templo e o reedificavas em três dias, salva-Te a Ti 
mesmo e desce da cruz».
Os príncipes dos sacerdotes e os escribas troçavam 
uns com os outros, dizendo: «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».
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: 
«Eloí, Eloí, lemá sabactáni?». Que quer dizer: «Meu 
Deus, meu Deus, porque Me abandonastes?». 
Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: «Está 
a chamar por Elias». Alguém correu a embeber uma 
esponja em vinagre e, pondo-a na ponta duma 
cana, deu-Lhe a beber e disse: «Deixa ver se Elias 
vem tirá--l’O dali». 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: «Na 
verdade, este homem era Filho de Deus».



TRAIÇÃO E ABANDONO
Papa Francisco, 5 Abril 2020

HORÁRIO DAS MISSAS

O Senhor serviu-nos até ao ponto de experimentar 
as situações mais dolorosas para quem ama: a traição 
e o abandono.

A traição. Jesus sofreu a traição do discípulo que O 
vendeu e do discípulo que O renegou. Foi traído pela 
multidão que primeiro clamava hossana, e depois 
«seja crucificado!» (Mt 27, 22). Foi traído pela institui-
ção religiosa que O condenou injustamente, e pela 
instituição política que lavou as mãos. Pensemos 
nas traições, pequenas ou grandes, que sofremos na 
vida. É terrível quando se descobre que a confian-
ça deposta foi burlada. No fundo do coração, nasce 
uma tal decepção que a vida parece deixar de ter 
sentido. É assim, porque nascemos para ser amados 
e para amar, e o mais doloroso é ser traído por quem 
nos prometera ser leal e solidário. Não podemos se-
quer imaginar como terá sido doloroso para Deus, 
que é amor.
Olhemos dentro nós mesmos; se formos sinceros 
para connosco, veremos as nossas infidelidades. Tan-
ta falsidade, hipocrisia e fingimento! Tantas boas in-
tenções traídas! Tantas promessas quebradas! Tantos 
propósitos esmorecidos! O Senhor conhece melhor 
do que nós o nosso coração; sabe como somos fra-
cos e inconstantes, quantas vezes caímos, quanto 
nos custa levantar e como é difícil sanar certas feri-

das. E que fez Ele para nos ajudar, para nos servir? 
Aquilo que dissera através do profeta: «Curarei a sua 
infidelidade, amá-los-ei de todo o coração» (Os 14, 5). 
Curou-nos, tomando sobre Si as nossas infidelidades, 
removendo as nossas traições. Assim nós, em vez de 
desanimarmos com medo de não ser capazes, po-
demos levantar o olhar para o Crucificado, receber o 
seu abraço e dizer: «Olha! A minha infidelidade está 
ali. Fostes Vós, Jesus, que pegastes nela. Abris-me os 
braços, servis-me com o vosso amor, continuais a 
amparar-me... Assim poderei seguir em frente!»

O abandono. Segundo o Evangelho de hoje, na 
cruz, Jesus diz uma frase, uma apenas: «Meu Deus, 
meu Deus, porque Me abandonaste?» (Mt 27, 46). 
É uma frase impressionante. Jesus sofrera o aban-
dono dos seus, que fugiram. Restava-Lhe, porém, o 
Pai. Agora, no abismo da solidão, pela primeira vez 
designa-O pelo nome genérico de «Deus». E clama, 
«com voz forte», «porquê», o «porquê» mais dilace-
rante: «Porque Me abandonaste também Tu?» Na 
realidade, trata-se das palavras de um Salmo (cf. 22, 
2), que nos dizem como Jesus levou à oração inclu-
sive a extrema desolação. Mas, a verdade é que Ele 
a experimentou: experimentou o maior abandono, 
que os Evangelhos atestam reproduzindo as suas 
palavras originais.

Jesus no Jardim das Oliveiras, Desmond Ford

Sábados e véspera de Dias Santificados:
19h00: Igreja Paroquial

Domingos e Dias Santificados:
10h30: Igreja de Caselas

12h00: Igreja Paroquial

19h00: Igreja Paroquial

Dias da Semana (3ª a 6ª Feira)

19h00: Igreja Paroquial

SEMANA SANTA
28 de Março - Domingo de Ramos
10h30 | Ig. Caselas: Missa do Domingo de Ramos na 

Paixão do Senhor, com bênção dos ramos.

12h00 | Ig. Paroquial: Missa do Domingo de Ramos 

na Paixão do Senhor, com bênção dos ramos.

19h00 | Ig. Paroquial: Missa do Domingo de Ramos 

na Paixão do Senhor

01 de Abril - Quinta-Feira Santa
19h00 | Ig. Paroquial: Missa Vespertina da Ceia do 

Senhor, seguida de Adoração diante do Santíssimo 

Sacramento.

Não há Adoração nem missa em Caselas

02 de Abril Sexta-Feira Santa
15h00 | Ig. Paroquial: Celebração da Paixão do 

Senhor, seguida da Via Sacra.

03 de Abril - Sábado Santo
21h30 | Ig. Paroquial: Vigília Pascal.

04 de Abril - Domingo da Páscoa
10h30 | Ig. Caselas: Missa Solene da Ressurreição. 
12h00 | Ig. Paroquial: Missa Solene da Ressurreição.

19h00 | Ig. Paroquial: Missa Solene da Ressurreição.

Confissões na Semana Santa
Todos os dias (excepto à 2ª) a seguir às Missas

SALMO RESPONSORIAL 
Sal. 21 (22), 8-9.17-18a.19-20.23-246 
REFRÃO: 
Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes?

CONTRIBUTOS podem ser feitos directamente 

para a seguinte conta bancária:  SANTANDER 

PT50 0018 0003 4942 2140 020 06 

HORA DE VERÃO - Na madrugada de Domingo, 

28 de Março, Domingo, os relógios devem ser 

adiantados uma hora, entrando-se no Horário de 

Verão. Assim, à 01h00 da madrugada passa-se para 

as 02h00.

DEUS RESPONDE 
QUANDO PEÇO AJUDA? 

Lembra-te, 
na cruz Jesus perguntou ao Pai 

porque O abandonava, 
e depois disse-Lhe: 
«Entre as tuas mãos, 

deponho o meu espírito». 
Ao terceiro dia, 

Deus ressuscitou-O. 

Nunca se acredita em Deus de 
uma vez 

por todas. 
A fé é uma busca, 

um caminho 
pelo qual avançamos com 

outros crentes.   

SEBASTIEN ANTONI, 
In Le Pèlerin


