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Quando olhamos para a multidão que aclama Jesus, custa-nos a acreditar que seja essa multidão a mesma que irá 
gritar pela Sua morte e condenação! E no entanto … Quantas vezes acontece, até connosco e na nossa vida (!), essa 
rapidez em mudar de opinião, em viver uma certa incoerência, em “ir” para onde sopra o vento.
O que é que nos leva a mudar de atitude? Muitas vezes é a tentação da imagem, do “politicamente” correto, das 
pressões que se abatem sobre nós. 

Todos nós sentimos necessidade do reconhecimento dos outros e de atenção. Façamos esta semana jejum da busca 
de protagonismo, para dar a centralidade Àquele que deverá estar no âmago das nossas vidas.

Rezemos a partir de 4 frases que Jesus proferiu em momentos decisivos da Sua vida:

Pai, faça-se a Tua vontade (Jardim das Oliveiras) - Olhemos para a nossa vida e peçamos a confiança na presença de Deus 
mesmo nos momentos mais difíceis. Que nunca nos esqueçamos que Deus não quer nenhum sofrimento, qualquer 
que ele seja. Ele não quer o sofrimento, ama o sofredor! Que as nossas palavras e atitudes sejam expressão de confi-
ança. 

Tu o dizes (diante de Pilatos)  - Olhemos para a nossa vida e peçamos, sempre,  o amor à verdade, mesmo que essa 
verdade nos custe. Que as nossas palavras, gestos e atitudes sejam expressão de verdade e coragem.

Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem (na Cruz) – Peçamos um coração cheio de misericórdia, que perdoa e até 
desculpa! Que as nossas palavras, gestos e atitudes sejam expressão dessa forma amorosa de perdoar.

Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito (Jesus morre) – Peçamos um abandono assim, feito de entrega e comunhão. 
Perguntemos, em oração: O que é que eu estou disposto/a a Te entregar?

Peçamos esta maneira de viver que se vai “treinando” e experimentando: nos bons momentos, com um coração agra-
decido; nos momentos difíceis, com um coração confiante; nos momentos de vida e nos momentos de morte. Que as 
nossas palavras, gestos e atitudes sejam expressão de comunhão e de entrega. 

Entramos na Semana Maior. Continuemos a seguir Jesus, vivendo com intensidade cada passo da Sua Paixão, Morte 
e Ressurreição.

Ao longo da Quaresma, vimos que a esmola pode passar pela dádiva de nós próprios, do nosso tempo, da nossa 
presença, da nossa atenção, do nosso respeito pelo outro. Dar aquilo que somos. Fomos capazes?
E aquilo que temos? Continuemos a nossa renúncia quaresmal e façamos a partilha daquilo a que fomos capazes de 
renunciar. Com os olhos postos na Páscoa procuremos dar, quem sabe, um pouco de Vida!

“BENDITO O REI QUE VEM EM NOME DO SENHOR. PAZ NO CÉU E GLÓRIA NAS ALTURAS!” LC 19, 38

“O SENHOR DEU-ME A GRAÇA DE FALAR COMO UM DISCÍPULO, PARA QUE EU SAIBA DIZER UMA 
PALAVRA DE ALENTO AOS QUE ANDAM ABATIDOS.” IS 50, 4

Ao longo desta Quaresma propomos uma caminhada fundada em três pilares: Jejum, Oração e Esmola.
Em cada semana somos desa�ados a aprofundar a Palavra através deles.



TRÍDUO PASCAL | LIVRO LITURGIA DAS HORAS
Estão disponíveis para venda na nossa livraria paroquial o livro e o CD com a Liturgia das Horas do Tríduo Pascal, musicada pelo 
P. Manuel Luís. Na nossa igreja, rezaremos a partir destes textos e cânticos as Laudes na sexta-feira e no Sábado Santo.


