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Hoje, a Igreja apresenta-nos um grande mila-

gre: Jesus ressuscita um defunto, morto há vá-

rios dias.  
 

A ressurreição de Lázaro é “tipo” a de Cristo, 

que iremos comemorar proximamente. Jesus 

diz a Maria que Ele é a «ressurreição» e a vi-

da .A todos nos pergunta: «Acreditas nisto?» . 

Acreditamos que no batismo Deus nos ofere-

ceu uma nova vida? Diz S. Paulo que nós somos 

uma nova criatura. Esta ressurreição é o funda-

mento da nossa esperança, que se baseia não 

numa utopia futura, incerta e falsa, mas num 

fato: «É verdade! O Senhor ressuscitou».  
 

Os cristãos estamos chamados, já nesta terra, a 

viver esta nova vida sobrenatural que nos torna 

capazes de dar crédito da nossa sorte: sempre 

dispostos a der resposta a todos os que nos pe-

çam a razão da nossa esperança! É lógico que 

nestes dias procuremos seguir de perto Jesus o 

Mestre. Tradições como a Via Crucis, a medita-

ção dos Mistérios do Rosário, os textos dos 

Evangelhos, tudo… podem e deve ser-nos uma 

ajuda. 
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A nossa esperança está também posta em Ma-

ria, Mãe de Jesus Cristo e nossa Mãe, que é por 

sua vez um ícone da esperança: ao pé da Cruz 

esperou contra toda a esperança e foi associa-

da à obra do seu Filho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para tratar de assuntos  

relacionados com os  

Infantários contactar através 

do nº 916 470 327 

 

 

#FIQUE EM CASA 
 

 

Todos somos chamados a uma responsa-

bilidade pessoal, comunitária e social,  

cumprindo as regras que foram estabele-

cidas pela Santa Igreja, pelo Estado e 

pelas Entidades de Saúde. Pela sua saú-

de, pela minha saúde e pela saúde de 

todos.  

#FIQUE EM CASA 

Ano A 

   912 250 030   

30 de Março  
a  

3 de Abril 
 



2 3 4 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

 

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. Entretanto, depois de ouvir dizer que 

ele estava doente, ficou ainda dois dias no 

local onde Se encontrava. Depois disse aos 

discípulos: «Vamos de novo para a Judeia». Os 

discípulos disseram-Lhe: «Mestre, ainda há pou-

co os judeus procuravam apedrejar-Te e voltas 

para lá?». Jesus respondeu: «Não são doze as 

horas do dia? Se alguém andar de dia, não 

tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se 

andar de noite, tropeça, porque não tem luz 

consigo». Dito isto, acrescentou: «O nosso ami-

go Lázaro dorme, mas Eu vou despertá-lo». 

Disseram então os discípulos: «Senhor, se dor-

me, estará salvo». Jesus referia-se à morte de 

Lázaro, mas eles entenderam que falava do 

sono natural. Disse-lhes então Jesus aberta-

mente: «Lázaro morreu; por vossa causa, ale-

gro-Me de não ter estado lá, para que acredi-

teis. Mas, vamos ter com ele». Tomé, chamado 

Dídimo, disse aos companheiros: «Vamos nós 

também, para morrermos com Ele». Ao chegar, 

Jesus encontrou o amigo sepultado havia qua-

tro dias. Betânia distava de Jerusalém cerca 

de três quilómetros. Muitos judeus tinham ido 

visitar Marta e Maria, para lhes apresentar con-

dolências 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 tives-

ses estado aqui, meu irmão não teria morrido.  

Ano A 

Jo 11, 1-45  

 
 
 

Celebrações em dire-

to, orações em podcast 
e conteúdos formativos online 
disponíveis nos meios de comu-
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internet e nas redes sociais  
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Mas sei que, mesmo agora, tudo o que pedires 

a Deus, Deus To concederá». 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 ressurrei-

ção e a vida. Quem acredita em Mim, ainda 

que tenha morrido, viverá; e todo aquele que 

vive e acredita em Mim, nunca morrerá. Acre-

ditas nisto?». Disse-Lhe Marta: «Acredito, Senhor, 

que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia 

de vir ao mundo». Dito isto, retirou-se e foi cha-

mar Maria, a quem disse em segredo: «O Mes-

tre está ali e manda-te chamar». Logo que ou-

viu isto, Maria levantou-se e foi ter com Jesus. 

Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas 

estava no lugar em que Marta viera ao seu en-

contro. Então os judeus que estavam com Ma-

ria em casa para lhe apresentar condolências, 

ao verem-na levantar-se e sair rapidamente, 

seguiram-na, pensando que se dirigia ao túmu-

lo para chorar. 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». Jesus, ao vê-la chorar, 

e vendo chorar também os judeus que vinham 

com ela, comoveu-Se profundamente e pertur-

bou-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 co-

movido, chegou ao túmulo. Era uma gruta, 

com uma pedra posta à entrada. Disse Jesus: 

«Tirai a pedra». Respondeu Marta, irmã do mor-

to: «Já cheira mal, Senhor, pois morreu há qua-

tro 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 cer-

ca, 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. 

Disse-lhes Jesus: «Desligai-o e deixai-o ir». Então 

muitos judeus, que tinham ido visitar Maria, ao 

verem o que Jesus fizera, acreditaram n’Ele.  

Igreja em Rede 
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