
«Maria levantou‐se e partiu apressadamente»
Lc 1, 39
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A chave perdida



Quaresmaparte I



Viver a Vida Eterna já hoje,
na nossa realidade
«Irmãos: Nós somos embaixadores de Cristo;
é Deus quem vos exorta por nosso
intermédio. Nós vos pedimos em nome de
Cristo: reconciliai-vos com Deus. A Cristo,

que não conhecera o pecado, identificou-O Deus com o pecado
por amor de nós, para que em Cristo nos tornássemos justiça de
Deus. Como colaboradores de Deus, nós vos exortamos a que
não recebais em vão a sua graça. Porque Ele diz: “No tempo
favorável, Eu te ouvi; no dia da salvação, vim em teu auxílio”.
Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação.»
(2 Cor 5, 20 – 6, 2)
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Cria em mim, ó Deus, um coração reto

«O Senhor Deus formou o homem do pó da
terra, insuflou em suas narinas um sopro de
vida, e o homem tornou-se um ser vivo.
Depois, o Senhor Deus plantou um jardim
no Éden, a oriente, e nele colocou o homem
que tinha formado. Fez nascer na terra toda a
espécie de árvores, de frutos agradáveis à
vista e bons para comer, entre as quais a
árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore

da ciência do bem e do mal.»
(Gn 2, 7-9)

«Criai em mim, ó Deus, um coração puro
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme.
Não queirais repelir-me da vossa presença
e não retireis de mim o vosso espírito de santidade.

Pecámos, Senhor: tende compaixão de nós.

Dai-me de novo a alegria da vossa salvação
e sustentai-me com espírito generoso.
Abri, Senhor, os meus lábios
e a minha boca cantará o vosso louvor.»
(Sl 50)



«Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a
fim de ser tentado pelo Diabo. Jejuou quarenta dias e quarenta
noites e, por fim, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe:
“Se és Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em
pães”. Jesus respondeu-lhe: “Está escrito: ‘Nem só de pão vive o
homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus’”. Então
o Diabo conduziu-O à cidade santa, levou-O ao pináculo do
templo e disse-Lhe: “Se és Filho de Deus, lança-Te daqui abaixo,
pois está escrito: ‘Deus mandará aos seus Anjos que te recebam
nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra’”.
Respondeu-lhe Jesus: “Também está escrito: ‘Não tentarás o
Senhor teu Deus’”. De novo o Diabo O levou consigo a um
monte muito alto, mostrou-Lhe todos os reinos do mundo e a sua
glória, e disse-Lhe: “Tudo isto Te darei, se, prostrado, me
adorares”. Respondeu-lhe Jesus: “Vai-te, Satanás, porque está
escrito: ‘Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto’”.
Então o Diabo deixou-O e aproximaram-se os Anjos e serviram-
No.»
(Mt 4, 1-11)
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Cria em mim, ó Deus



Transfigurar o estar no caminhar

«Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão:
“Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu
pai e vai para a terra que Eu te indicar. Farei
de ti uma grande nação e te abençoarei;
engrandecerei o teu nome e serás uma
bênção. Abençoarei a quem te abençoar,
amaldiçoarei a quem te amaldiçoar; por ti
serão abençoadas todas as nações da terra”.

Abrão partiu, como o Senhor lhe tinha ordenado.»
(Gn 12, 1-4a)

«Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu
irmão, e levou-os, em particular, a um alto monte e transfigurou-
Se diante deles: o seu rosto ficou resplandecente como o sol, e as
suas vestes tornaram-se brancas como a luz.»
(Mt 17, 1-2)
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Convite a duvidar!

«Naqueles dias, o povo israelita,
atormentado pela sede, começou a altercar
com Moisés, dizendo: “Porque nos tiraste do
Egipto? Para nos deixares morrer à sede, a
nós, aos nossos filhos e aos nossos
rebanhos?”. Então Moisés clamou ao
Senhor, dizendo: “Que hei de fazer a este
povo? Pouco falta para me apedrejarem”. O

Senhor respondeu a Moisés: “Passa para a frente do povo e leva
contigo alguns anciãos de Israel. Toma na mão a vara com que
fustigaste o Rio e põe-te a caminho. Eu estarei diante de ti, sobre
o rochedo, no monte Horeb. Baterás no rochedo e dele sairá
água; então o povo poderá beber”. Moisés assim fez à vista dos
anciãos de Israel. E chamou àquele lugar Massa e Meriba, por
causa da altercação dos filhos de Israel e por terem tentado o
Senhor, ao dizerem: “O Senhor está ou não no meio de nós?”.»
(Ex 17, 3-7)
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Eu creio, Senhor!

«Ao passar, Jesus viu um homem cego de
nascença.
Os seus discípulos perguntaram-lhe, então:
“Rabi, quem foi que pecou para este homem
ter nascido cego? Ele, ou os seus pais?” Jesus
respondeu: “Nem pecou ele, nem os seus
pais, mas isto aconteceu para nele se
manifestarem as obras de Deus. Dito isto,
cuspiu no chão, fez lama com a saliva, ungiu-
lhe os olhos com a lama e disse-lhe: “Vai,
lava-te na piscina de Siloé” - que quer dizer

Enviado. Ele foi, lavou-se e regressou a ver. Então, os vizinhos e
os que costumavam vê-lo antes a mendigar perguntavam: “Não é
este o que estava por aí sentado a pedir esmola?” Uns diziam: “É
ele mesmo!” Outros afirmavam: “De modo nenhum. É outro
parecido com ele.” Ele, porém, respondia: “Sou eu mesmo!”
Levaram aos fariseus o que fora cego.
O dia em que Jesus tinha feito lama e lhe abrira os olhos era
sábado. Os fariseus perguntaram-lhe, de novo, como tinha
começado a ver. Ele respondeu-lhes: “Pôs-me lama nos olhos,
lavei-me e fiquei a ver.” Diziam então alguns dos fariseus: “Esse
homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado.” Outros,
porém, replicavam: “Como pode um homem pecador realizar
semelhantes sinais miraculosos?” Havia, pois, divisão entre eles.
Perguntaram, então, novamente ao cego: “E tu que dizes dele,
por te ter aberto os olhos?” Ele respondeu: “É um profeta!”
Responderam-lhe: “Tu nasceste coberto de pecados e dás-nos
lições?” E puseram-no fora. Jesus ouviu dizer que o tinham



expulsado e, quando o encontrou, disse-lhe: “Tu crês no Filho do
Homem?”
Ele respondeu: “E quem é, Senhor, para eu crer nele?” Disse-lhe
Jesus: “Já o viste. É aquele que está a falar contigo.” Então,
exclamou: “Eu creio, Senhor!” E prostrou-se diante dele.»
(Jo 9, 1-3.6-9.13-17.34-38)
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Creio Senhor!



Somos Lázaro

«Então, as irmãs enviaram a Jesus este recado:
“Senhor, aquele que amas está doente.”
Ouvindo isto, Jesus disse: “Esta doença não é
de morte, mas sim para a glória de Deus,
manifestando-se por ela a glória do Filho de
Deus.” Jesus era muito amigo de Marta, da
sua irmã e de Lázaro.
Então, Jesus disse-lhes claramente: “Lázaro

morreu; e Eu, por amor de vós, estou contente por não ter estado
lá, para assim poderdes crer. Mas vamos ter com ele.”
Logo que Marta ouviu dizer que Jesus estava a chegar, saiu a
recebê-lo, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse,
então, a Jesus: “Senhor, se Tu cá estivesses, o meu irmão não teria
morrido. Mas, ainda agora, eu sei que tudo o que pedires a Deus,
Ele to concederá.” Disse-lhe Jesus: “Teu irmão ressuscitará.”
Marta respondeu-lhe: “Eu sei que ele há de ressuscitar na
ressurreição do último dia.” Disse-lhe Jesus: “Eu sou a
Ressurreição e a Vida. Quem crê em mim, mesmo que tenha
morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não
morrerá para sempre. Crês nisto?” Ela respondeu-lhe: “Sim, ó
Senhor; eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de
vir ao mundo.” Dito isto, voltou a casa e foi chamar sua irmã,
Maria, dizendo-lhe em voz baixa: “Está cá o Mestre e chama por
ti.” Assim que ela ouviu isto, levantou-se rapidamente e foi ter
com Ele.
Então Jesus começou a chorar. Diziam os judeus: “Vede como era
seu amigo!”



Disse Jesus: “Tirai a pedra.” Marta, a irmã do defunto, disse-lhe:
“Senhor, já cheira mal, pois já é o quarto dia.” Jesus replicou-lhe:
“Eu não te disse que, se creres, verás a glória de Deus?” Quando
tiraram a pedra, Jesus, erguendo os olhos ao céu, disse: “Pai, dou-
Te graças por Me teres atendido. Eu já sabia que sempre Me
atendes, mas Eu disse isto por causa da gente que me rodeia, para
que venham a crer que Tu Me enviaste.” Dito isto, bradou com
voz forte: “Lázaro, vem cá para fora!” O que estava morto saiu de
mãos e pés atados com ligaduras e o rosto envolvido num
sudário. Jesus disse-lhes: “Desligai-o e deixai-o andar.” Então,
muitos dos judeus que tinham vindo a casa de Maria, ao verem o
que Jesus fez, creram nele.»
(Jo 11, 3-5.14-15.20-29.35-36.39-45)
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Semana Santa e Páscoaparte II



“Só Deus basta!…”

«Quando se aproximaram de Jerusalém e
chegaram a Betfagé, ao monte das Oliveiras,
Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes:
“Vão ao povoado que está adiante de vocês;
logo encontrarão uma jumenta amarrada, com
um jumentinho ao lado”. (…) Os discípulos
foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado.
Trouxeram a jumenta e o jumentinho,
colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre
estes Jesus montou.

Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros
cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A
multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam:
“Hosana ao Filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do
Senhor! Hosana nas alturas!”
Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e
perguntava: “Quem é este?”
A multidão respondia: “Este é Jesus, o profeta de Nazaré da
Galileia”.»
(Mt 21, 1-11)



«Entretanto, Jesus com os seus discípulos chegou a um lugar
chamado Getsémani e disse-lhes: “Sentai-vos aqui, enquanto Eu
vou além orar.” E, levando 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 a face por terra,
orando e dizendo: “Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este
cálice. No entanto, não seja como Eu quero, mas como Tu
queres.”
Voltando para junto dos discípulos, 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.” Afastou-se, pela segunda vez, e foi orar, dizendo:
“Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que Eu o beba, faça-
se a tua vontade!” Depois voltou e encontrou-os novamente a
dormir, pois os seus olhos estavam pesados.
Deixou-os e foi orar de novo pela terceira vez, repetindo as
mesmas palavras. Reunindo-se finalmente aos discípulos, disse-
lhes: “Continuai a dormir e a descansar! Já se aproxima a hora, e o
Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores.
Levantai-vos, vamos! Já se aproxima aquele que me vai entregar.”
(…) E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas
da tarde.»
(Mt 26 e 27)
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O fruto abundante de uma Ceia

«Com efeito, eu recebi do Senhor o que
também vos transmiti: o Senhor Jesus na
noite em que era entregue, tomou pão e,
tendo dado graças, partiu-o e disse: “Isto é o
meu corpo, que é para vós; fazei isto em
memória de mim”.
Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o
cálice e disse: “Este cálice é a nova Aliança
no meu sangue; fazei isto sempre que o
beberdes, em memória de mim”.»

(1 Cor 11, 23-25)

«Antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo bem que tinha chegado
a sua hora da passagem deste mundo para o Pai, Ele, que amara
os seus que estavam no mundo, levou o seu amor por eles até ao
extremo.»
(Jo 13, 1)
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A Eucaristia fortalece‐nos e faz‐nos dar frutos





“Humilhou‐se voluntariamente
e não abriu a boca”

«Desprezado e repelido pelos homens,
homem de dores, acostumado ao sofrimento,
era como aquele de quem se desvia o rosto,
pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele
suportou as nossas enfermidades e tomou
sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele
um homem castigado, ferido por Deus e
humilhado. Ele foi trespassado por causa das
nossas culpas e esmagado por causa das
nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo

que nos salva: pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como
ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o
Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado,
humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro
levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a
tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua,
mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra
dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi-lhe
dada sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio de
malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse
encontrado mentira na sua boca. Aprouve ao Senhor esmagar o
seu servo pelo sofrimento. Mas se oferecer a sua vida como
sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoira, viverá
longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos.»
(Is 52, 13 – 53, 12)
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Vida Nova

«As mulheres partiram depressa do sepulcro.
Estavam com medo, mas correram com
grande alegria,
para dar a notícia aos discípulos.
De repente, Jesus foi ao encontro delas, e
disse:
“Alegrai-vos!” As mulheres aproximaram-se,
e prostraram-se diante de Jesus, abraçando
seus pés.
Jesus disse-lhes: “Não tenhais medo.
Ide anunciar aos meus irmãos
que se dirijam para a Galileia.
Lá eles me verão”.»
(Mt 28, 8-10)
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“Viu e acreditou”

«No primeiro dia da semana, Maria Madalena
foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro
e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu
então e foi ter com Simão Pedro e com o
discípulo predileto de Jesus e disse-lhes:
“Levaram o Senhor do sepulcro, e não
sabemos onde O puseram”. Pedro partiu
com o outro discípulo e foram ambos ao
sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro
discípulo antecipou-se, correndo mais

depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro.
Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou.
Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou
no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha
estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas
enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo que chegara
primeiro ao sepulcro: viu e acreditou. Na verdade, ainda não
tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia
ressuscitar dos mortos.»
(Jo 20, 1-9)
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