
I Lt: Is 50, 4-7; Sl:  21 (22); II Lt: Filip 2, 6-11Evangelho: Mt 27, 11-54
Naquele tempo, Jesus foi levado à presen-
ça do governador Pilatos, que Lhe pergun-
tou: «Tu és  o rei  dos judeus?». Jesus res-
pondeu: «É como dizes». Mas, ao ser acu-
sado pelos príncipes dos sacerdotes e pe-
los anciãos, nada respondeu. Disse-Lhe 
então  Pilatos: «Não ouves quantas acusa-
ções levantam contra Ti?». Mas Jesus não 
respondeu coisa alguma, a ponto de o go-
vernador ficar muito admirado. Ora, pela 
festa da Páscoa, o governador costumava 
soltar um preso, à escolha do povo. Nessa 
altura, havia um preso famoso, chamado 
Barrabás. E, quando eles se reuniram, dis-
se-lhes  Pilatos: «Qual quereis que vos sol-
te? Barrabás, ou Jesus, chamado Cristo?». 
Ele bem sabia que O tinham entregado por 
inveja.  Enquanto  estava sentado no tribu-
nal, a mulher mandou-lhe dizer: «Não te 
prendas com a causa desse justo, pois 
hoje sofri muito em sonhos por causa 
d’Ele». Entretanto, os  príncipes dos sacer-
dotes e os anciãos persuadiram a multidão 
a que pedisse Barrabás e fizesse morrer 
Jesus. O governador tomou a palavra e 
perguntou-lhes: «Qual dos dois quereis 
que  vos  solte?». Eles responderam: «Bar-
rabás».Disse-lhes Pilatos: «E que hei-de 
fazer  de  Jesus,  chamado  Cristo?».  Res-
ponderam  todos:  «Seja crucificado». Pila-
tos insistiu: «Que mal fez Ele?». Mas eles 
gritavam  cada  vez  mais:  «Seja crucifica-
do». Pilatos, vendo que não conseguia na-
da e aumentava o tumulto, mandou vir 
água e lavou as mãos na presença da mul-
tidão, dizendo: «Estou inocente do sangue 
deste homem. Isso é lá convosco». E todo 
o povo respondeu: «O seu sangue caia so-
bre nós e  sobre  os nossos filhos». Soltou-
-lhes então Barrabás. E, depois de ter 
mandado açoitar  Jesus, entregou-lh’O pa-
ra ser crucificado. Então os soldados do 
governador levaram Jesus para o pretório 
e reuniram à volta d’Ele toda a coorte. Tira-
ram-Lhe  a  roupa  e envolveram-n’O  num 

- No fim de semana de 29 e 30 de Abril, 
realiza-se mais uma recolha de alimentos pa-
ra as famílias necessitadas da paróquia no 
Pingo Doce. Não deixemos de contribuir com 
a nossa dádiva.
- De 1 de Maio até 30 de Setembro, vigorará 
o horário de  Verão. Assim, a Celebração Eu-
carística da tarde passará para as 19h00. Os  
restantes horários manter-se-ão inalterados. 
Durante o mês de  Agosto, é suprimida a ce-
lebração  eucarística das 10h na  igreja paro-
quial e a de quarta-feira na Capela de São 
Pedro (Escuteiros).
- Em ano do Centenário das Aparições da 
nossa Mãe do Céu, a Senhora do Sacratíssi-
mo Rosário, em Fátima, procuremos rezar 
diariamente o terço  como Ela nos pediu. As-
sim, após  a  celebração  Eucarística  da ma-
nhã e antes da  celebração da tarde, dar-se-á 
cumprimento a este apelo feito pela Senhora 
do Sacratíssimo Rosário. 
- Devoção dos Primeiros 5 Sáb.
Sábado, dia 6 de Maio, após a celebração da 
manhã, haverá, como habitualmente, a devo-
ção dos primeiros cinco sábados.
- Ofertório para obras
Os ofertórios no fim-de-semana, 6 e 7 de 
Maio, revertem em favor das obras de requa-
lificação e beneficiação da igreja. Uma vez 
mais, apelamos à generosidade de todos os 
paroquianos.
- A equipa responsável pela redação, compo-
sição e  impressão  do Boletim Paroquial de-
seja a todos os seus leitores uma Santa Pás-
coa na companhia dos seus familiares e ami-
gos. Voltaremos  a estar  convosco no IV Do-
mingo de Páscoa.

manto vermelho. Teceram uma coroa de 
espinhos e puseram-Lha na cabeça e colo-
caram uma cana na sua mão direita. Ajoe-
lhando  diante  d’Ele, escarneciam-n’O, di-
zendo: «Salve, rei dos judeus!». Depois, 
cuspiam-Lhe no rosto e, pegando na cana, 
batiam-Lhe com ela na cabeça. Depois de 
O terem escarnecido, tiraram-Lhe o manto, 
vestiram-Lhe as suas roupas e levaram-n’O 
para  ser  crucificado. Ao saírem, encontra-
ram um  homem  de Cirene,  chamado  Si-
mão, e requisitaram-no para levar a cruz de 
Jesus. Chegados a um lugar chamado Gól-
gota, que  quer dizer lugar do Calvário, de-
ram-Lhe a beber vinho misturado com fel. 
Mas Jesus, depois de o provar, não quis 
beber. Depois  de  O  terem crucificado, re-
partiram entre si as suas vestes, tirando-as 
à sorte, e ficaram ali sentados a guardá-l’O. 
Por cima da sua cabeça puseram um letrei-
ro, indicando a causa da sua condenação: 
«Este é Jesus, o rei dos judeus». Foram 
crucificados com Ele dois salteadores, um 
à direita e outro à esquerda. Os que passa-
vam insultavam-n’O e abanavam a cabeça, 
dizendo: «Tu que destruías o templo e o re-
edificavas em  três dias, salva-Te a Ti mes-
mo; se és Filho de Deus, desce da cruz». 
Os príncipes dos sacerdotes, juntamente 
com os escribas e os anciãos, também tro-
çavam d’Ele, dizendo: «Salvou os outros e 
não pode salvar-Se a Si mesmo! Se é o rei 
de Israel, desça agora da cruz e acreditare-
mos n’Ele. Confiou  em Deus: Ele que O li-
vre agora, se O ama, porque disse: ‘Eu sou 
Filho de Deus’». Até os salteadores crucifi-
cados com Ele O insultavam. Desde o 
meio-dia até às  três horas da tarde, as tre-
vas envolveram toda a terra. E, pelas três 
horas da  tarde, Jesus clamou com voz for-
te: «Eli, Eli, lemá sabactáni?», que quer di-
zer: «Meu Deus, meu Deus, porque Me 
abandonastes?».  Alguns   dos   presentes, 
ouvindo isto, disseram: «Está a chamar por 
Elias». Um deles  correu a  tomar  uma es-
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Vida Paroquial
Domingo de RAMOS, 
na Paixão do Senhor

11h Procissão | 11h30 Missa
18h30 Missa

Quinta-Feira Santa
10h Missa Crismal (Sé)
18h30 Ceia do Senhor 

21h30 à 01h00 Hora Santa

Sexta-Feira Santa
10h Ofício de leitura e laudes

15h Paixão do Senhor  
21h Via-Sacra Pública 

Sábado Santo
10h Ofício de laudes 

22h Vigília Pascal 

Domingo de PÁSCOA 
na Ressurreição do Senhor 

9h | 11h30 | 18h30 Missa



- Jornadas Penitenciais
Procure cada um encontrar o melhor modo 
de se reconciliar. Estoril, 12 Abril, das 8h 
às 24h | Cascais, 10 Abril, das 8h às 24h. 

- Adoração Ss.mo Sacramento
Quinta-feira, dia  20, Adoração do Ss.mo 
Sacramento entre as 10h45 e 18h15. 

- O secretariado paroquial de catequese 
promoverá, dias 22 e 23 de Abril, um 
tempo de oração orientada pelos pais das 
crianças que frequentam a catequese 
paroquial.

- Nos dias 25 de Abril e 1 de Maio próximos 
o cartório paroquial estará encerrado.

ponja, embebeu-a em vinagre, pô-la na 
ponta duma cana e deu-Lhe a beber. Mas 
os outros disseram: «Deixa lá. Vejamos se 
Elias vem salvá-l’O». 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.   Abriram-se   os  túmulos,  e 

muitos dos corpos de santos que tinham 
morrido ressuscitaram; e, saindo do sepul-
cro, depois  da ressurreição  de Jesus, en-
traram na cidade santa e apareceram a 
muitos. Entretanto, o centurião e os que 
com ele guardavam Jesus, ao verem o tre-
mor de terra e o que estava a acontecer, fi-
caram aterrados e disseram: «Este era ver-
dadeiramente Filho de Deus».

Vida Paroquial
É sobejamente conhecida a posição de 
Friedrich Nietzsche que condena o cristia-
nismo como algo próprio de fracos, de 
doentes, de  escravos, de  pessoas que in-
verteram os  valores  próprios  da  vida, fa-
zendo da doença, da fraqueza, da submis-
são os novos  bens. Seriam  eles os verda-
deiros niilistas, pois o seu movimento é um 
movimento que nega tudo o que é força vi-
tal, energia, ato, procurando aniquilar tudo 

o que não é próprio de cobardes perante a 
tragédia anunciada e irresgatável de uma 
vida sem outro sentido para além do abso-
luto do instante em que a vida irrompe, 
amoral, soberana, sempre em dialética e 
sucessiva morte e renascimento.
Lendo os Evangelhos, é difícil atribuir ao 
seu protagonista - o termo é propositado, 
pois,  «protos/primeiro»  e  agonia  não po-
dem ser mais adequados, neste contexto - 

algo  como «fraqueza». Mesmo nas passa-
gens em  que Cristo apela a uma ação hu-
milde, tal ação implica sempre uma atitude 
de força interior por parte de quem a quei-
ra realizar, nunca é uma demissão de auto-
nomia, pelo  contrário, é  sempre uma afir-
mação de  autonomia,  logo,  de  vida pró-
pria. No entanto, esta vida não é ao modo 
espalhafatoso  de um  Dioniso  ébrio de vi-
da, mas ao modo sóbrio de um homem em 
que a vida se revela forte na decisão, mas 
sem espalhafato.
O sim e o não ao que nos é proposto, por 
homens ou demónios, por santos anjos ou 
bestiais anjos, não é mais ou menos forte 
por causa do aspeto exterior que tem, mas 
pelo ato lógico-ontológico, que consuma 
de adesão ou de não-adesão a algo. Um 
sim à vida, que pode passar por um sim 
ancilar à morte, não é mais forte se for gri-
tado do que se for dito serenamente como 
quem sabe que tem razão e que, por tal, 
não precisa  de berrar o que pode até ape-
nas balbuciar. O sim e o não dos agonizan-
tes não é menos poderoso lógico-ontologi-
camente do que o de um berrante vocifera-
dor.
Os atos de Cristo em que a sua força 
transparece são muitos e o mais poderoso 
é precisamente aquele em que a sua fragi-
lidade mais se faz notar: trata-se da «cena 
do cálice». Apenas a fragilidade total e ab-
soluta do ser  humano  perante a possibili-
dade da morte eminente - iminente é sem-
pre - justifica a reiterada pergunta. Esta 
fragilidade é, aqui, imediato paradigma do 
que é a condição humana universal peran-
te a  possibilidade  da aniquilação. Aplica-
-se a todos os seres humanos que tiverem 
a capacidade para perceber o que, em 
última instância, está em causa em seme-
lhante passo. Não é uma «coisa cristã», é 
uma «coisa humana». Cristo assume tal 
condição. Mas a fragilidade aumenta ao li-
mite  paroxístico - qual  Job  perante  a pri-
meira e terrível aparição de Deus - quando 
à pergunta  se  segue  resposta nenhuma, 

quando de Deus apenas o silêncio ressoa 
estrondosamente. Fragilidade absoluta do 
ser humano absolutamente só. Mas esta 
condição não é excecional: esta é a condi-
ção ontológica do ser humano – ser, estar, 
viver   sempre  ontologicamente  só.   Nin-
guém nasceu na vez de Cristo, ninguém 
por ele  bebeu  da mama de sua Mãe, nin-
guém por ele amou sua Mãe, seu Pai - 
seus Pais -, ninguém se alegrou por ele, 
ninguém foi forte por ele, ninguém foi frágil 
por ele, ninguém bebeu o cálice por ele.
E, assim por todos nós.
Esta nossa  fragilidade ontológica é a con-
dição da nossa força: é que toda a força 
que daqui se  retira é nossa, saída da nos-
sa  fragilidade. É que a fragilidade é o divi-
no dom da possibilidade da força.
É da sua fragilidade humana comum que 
Cristo retira a força, única, sua, de mais 
ninguém, sobretudo  não  do Pai, para be-
ber o cálice.
Espantosa força esta que desmente anteci-
padamente qualquer  acusação de fraque-
za.
Então, de onde retira Nietzsche a fraqueza 
do cristianismo? Inventa-a? Não: encontra-
-a na incapacidade de cada dito cristão be-
ber o cálice, que não é cálice niilista de 
morte,  mas  enérgico  cálice  de  vida.  Al-
guém imagina Cristo a beber o seu cálice 
com cinzento «ar de desgraçado»?
O cálice bebe-se de cabeça erguida, não 
apenas perante os seres humanos, santos 
ou bestas,  Marias ou  Pilatos, mas, sobre-
tudo, perante o  mesmo Deus que, dando-
-nos a força da fragilidade, merece que lhe 
agradeçamos olhos nos olhos tal dom, que 
nos torna não apenas seus filhos, mas 
seus iguais nisso do absoluto do ato da to-
mada de decisão: soberano ato de força 
em que o ser humano se torna divino, se 
beber o cálice do bem, se torna besta, se 
beber o cálice da morte.
A força reside em beber o cálice do bem, 
como esse homem fortíssimo que foi 
Jesus, o Nazareno. 

Américo Pereira
Fragilidade e força de Cristo

Abrem-se, com a leitura da 
Paixão do Senhor (Mateus 26, 
14 - 27, 66), os dias supremos, 
os dias de que deriva e a 
que conduz toda a nossa fé. 
Dias que fazem ainda  apai-
xonar.
Quereis saber algo de vós e 
de  mim? -  pergunta  o  Se-
nhor.  - Dou-vos  um  encon-
tro: um homem na cruz. A 
cruz é a imagem mais pura 
e mais alta que Deus deu 
de si mesmo. E todavia é 
uma pergunta  permanente-
mente aberta.
E ainda antes do encontro 
de Jesus na  cruz houve ou-
tro, mas em baixo: Jesus 
cinge uma  toalha  e inclina-
-se para lavar os pés aos 
seus. Quem é Deus? O meu 
lava-pés. De joelhos diante 
de mim. As suas mãos 
sobre os meus pés.
Verdadeiramente,  como Pe-
dro,  gostaria  de  dizer: dei-
xa, pára, não faças assim, é 
demasiado.  E  Ele:  sou co-
mo o escravo que te espera, 
e no teu regresso te lava os 
pés. Paulo tem razão: o cris-
tianismo é  escândalo e lou-
cura.

Deus é assim: é beijo a 
quem o trai, não quebra 
ninguém, quebra-se a si 
próprio. Não derrama o 
sangue de  ninguém, derra-
ma o próprio sangue. Não 
pede mais sacrifícios, sacri-
fica-se a si mesmo. É inver-
tida toda a imagem, todo o 
medo de Deus. E é isso que 
nos permite voltar a amá-lo 
como apaixonados, e não 
como  submissos. A  supre-
ma beleza da história acon-
teceu fora de Jerusalém, 
sobre a colina, onde o Filho 
de Deus se deixa pregar, 
pobre  e nu, a um lenho pa-
ra morrer de amor. Pedra 
angular da fé cristã é a 
coisa mais bela do mundo: 
belo é  quem  ama,  belíssi-
mo quem ama até ao fim.
Compreendeu-o primeiro 
não um discípulo mas um 
estrangeiro, o centurião pa-
gão: verdadeiramente este 
era filho de Deus. Não de 
um sepulcro que se abre, 
não de uma fulguração de 
luz, mas na nudez daquela 
sexta-feira, vendo aquele 
homem na  cruz, no patíbu-
lo, no  trono da infâmia, um 

verme ao  vento, um  solda-
do experimentado na morte 
diz: verdadeiramente este 
era  filho  de  Deus.  Viu  al-
guém morrer de amor, com-
preendeu que é coisa de 
Deus.
Havia por  lá muitas mulhe-
res que observavam ao lon-
ge. Naquele olhar, luzente 
de amor  e de lágrimas, na-
quele agarrar-se com os 
olhos à cruz, nasceu a Igre-
ja. E renasce a cada dia em 
quem tem  para  Cristo, ain-
da  crucificado  nos seus ir-
mãos, o mesmo olhar de 
amor e de dor. Que circula 
nas veias do mundo como 
uma poderosa energia de 
Páscoa.
"Do fim" - Jan Twardowski
«Começa da Ressurreição/ 
Do sepulcro vazio/ Da Nos-
sa Senhora  da Alegria/ En-
tão até a cruz se alegrará.../ 
Não façais de mim uma 
choramingas/ Diz Nossa 
Senhora/ Foi assim uma 
vez/ Agora  é diferente/ Co-
meça do sepulcro vazio/ Do 
sol/ O  Evangelho  lê-se co-
mo as letras hebraicas/ Do 
fim». 
Ermes Ronchi,In "Avvenire" 

O Evangelho lê-se do fim


