
 
 

 

Montijo, 21 de Março de 2021 

Folha Dominical 

Hoje a Igreja, no último trecho da Quaresma, 

propõe-nos este Evangelho para ajudar-nos a 

chegar ao Domingo de Ramos bem prepara-

dos em vistas a vivermos estes mistérios tão 

centrais na vida cristã. 
 

Jesus diz aos Apóstolos: «Se o grão de trigo, 

lançado à terra, não morrer, fica só; mas se 

morrer, dará muito fruto» . 

 

«Jesus diz de si mesmo “grão”, que havia de 

ser mortificado, para depois multiplicar-se; 

que tinha que ser mortificado pela infidelida-

de dos judeus e ser multiplicado para a Fé de 

todos os povos».   
  

O pão da Eucaristia, feito do grão de trigo, 

multiplica-se e parte-se para alimento de to-

dos os cristãos. A morte de martírio é sempre 

fecunda. Por isso, «os que se apegam à vida», 

simultaneamente, a «perdem».  
 

Cristo morre para dar, com o seu sangue, fru-

to: nós temos de imitá-lo para ressuscitar com 

Ele e dar fruto com Ele.  
 

Quantos dão no silêncio da sua vida para o 

bem dos irmãos?  
 

Desde o silêncio e da humildade temos de 

aprender a ser grão que morre para tornar à 

Vida.  
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Seja responsável!  

Evite a propagação da pandemia! 

Por si, por todos! 
 

 

 

 

 

 

 

 

BEM HAJAM 

• Se faz parte de um grupo de risco, evite o 

domingo e opte por um dia da semana; 

 

• O uso de máscara é obrigatório; 

 

• Higienize as mãos; 

 

• Siga as indicações das equipas de  

       acolhimento; 
 

• Entre e saia por portas diferentes; 
 

• Ocupe os lugares indicados pelos mem-

bros das equipas de acolhimento; 
 

• Respeite a distância mínima, mesmo para 

comungar; 
 

• Não distribua folhas, desdobráveis ou 

qualquer outro objecto de papel; 
 

• O ofertório faz-se à saída; 
 

• O gesto da paz continua suspenso; 
 

• Comungue em silêncio; 
 

• Receba o Corpo de Cristo nas suas mãos; 
 

   

   OBRIGADO 

 Horários das Missas 

 Cartório Paroquial 
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

 

Naquele tempo, alguns gregos que tinham 

vindo a Jerusalém para adorar nos dias da 

festa, foram ter com Filipe, de Betsaida da 

Galileia, e fizeram-lhe este pedido: «Senhor, 

nós queríamos ver Jesus». Filipe foi dizê-lo a 

André; e então André e Filipe foram dizê-lo a 

Jesus. Jesus respondeu-lhes: «Chegou a hora 

em que o Filho do homem vai ser glorificado. 

Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão 

de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só; 

mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a 

sua vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua 

vida neste mundo conservá-la-á para a vida 

eterna. Se alguém Me quiser servir, que Me 

siga, e onde Eu estiver, ali estará também o 

meu servo. E se alguém Me servir, meu Pai o 

honrará. Agora a minha alma está perturba-

da. E que hei-de dizer? Pai, salva-Me desta 

hora? Mas por causa disto é que Eu cheguei a 

esta hora. Pai, glorifica o teu nome». Veio en-

tão do Céu uma voz que dizia: «Já O glorifi-

quei e tornarei a glorificá-l’O». A multidão que 

estava presente e ouvira dizia ter sido um tro-

vão. Outros afirmavam: «Foi um Anjo que Lhe 

falou». Disse Jesus: «Não foi por minha causa 

que esta voz se fez ouvir; foi por vossa causa. 

Chegou a hora em que este mundo vai ser 

julgado. Chegou a hora em que vai ser expul-

so o príncipe deste mundo. E quando Eu for 

elevado da terra, atrairei todos a Mim». Falava 

deste modo, para indicar de que morte ia 

morrer.  

Ev  Jo 12, 20-33 

 

“Vestir os nus” |”Dar bons conselhos” 
 

 

Reflexão de São José 
 

 

Meus estimados filhos, 
 

Este V Domingo da Quaresma será memorável 

para todos vós, portugueses, e para todos nós 

que estamos no céu. Quero manifestar-vos a 

minha comunhão e ação de graças por po-

derdes voltar a participar presencialmente na 

Santa Eucaristia nas vossas comunidades pa-

roquiais. É uma grande alegria! O céu alegra-

se convosco. Há um ano que estais a viver em 

sociedade e na igreja tantas limitações cau-

sadas pela pandemia de Covid 19. Mas eu sei 

que nenhum de vós se resignou, muito pelo 

contrário, tantas foram as formas como as dio-

ceses, as paróquias, os movimentos e cada 

um de vós nas vossas famílias se empenharam 

por fazer um caminho com o meu Filho Jesus, 

com a minha esposa Maria de Nazaré e comi-

go neste ano a mim dedicado, com tanta cri-

atividade e dedicação. Sou testemunha de 

que nenhum de vós se resignou, mas com 

uma coragem rezada, diria mesmo como afir-

ma o Papa Francisco, com uma “coragem 

criativa” puderam chegar a tantas pessoas. 
 

No céu testemunhamos como o meu Filho 

Jesus foi anunciado de forma tão criativa e 

diversificada, e como cada um de vós fez 

chegar a sua mensagem às famílias confina-

das nas suas casas, aos idosos residentes em 

lares, aos doentes hospitalizados, aos profis-

sionais de saúde a quem foi dada tanta pala-

vra de conforto, carinho e “companhia” na 

oração e no encorajamento….  

Enfim, o céu é testemunha da vossa criativida-

de construtiva. Faz-me lembrar as vicissitudes 

que tive de enfrentar desde que o Senhor Deus 

de Israel me desafiou a ser o “Guarda do Re-

dentor”: desde o momento da conceção no 

seio de Maria, passando pelo nascimento de 

Jesus numa gruta em Belém por não haver lu-

gar na hospedaria, na fuga para o Egipto, na 

apresentação do Menino no Templo e no en-

contro com o velho Simeão, na perda e no en-

contro de Jesus no Templo em Jerusalém entre 

os doutores da lei e, enfim, em tantos outros 

desafios que de forma criativa tive, ou melhor, 

como família tivemos de enfrentar na nossa 

vida oculta em Nazaré até à manifestação pu-

blica de Jesus. 
 

Fomos confrontados a viver com dificuldades e 

preocupações, mas também, com muitas ale-

grias e graças que recebíamos do nosso Bom 

Deus. Aliás, tínhamos Jesus connosco: o Deus 

que salva. Maria e eu fomos e somos um casal 

tão abençoado, pois tivemos a graça de viver a 

experiência de encontro, da adoração e do 

convívio familiar com o “Esperado das Nações”. 

Mas tantos foram os desafios que enfrentámos. 

Partilho convosco dois deles iluminados em du-

as obras de misericórdia: “vestir os nus” e “dar 

bons conselhos”. 
 

Quantas pessoas víamos na nossa terra de Na-

zaré que precisavam de roupa. E nós, humilde e 

pobre família, tantas vezes também nós neces-

sitados, fomos em auxílio dos mais carenciados, 

não partilhando o que já não queríamos, mas 

renunciando ao que gostávamos. Crescemos 

interiormente na partilha do que mais gostamos: 

é uma forma de despojamento. Lembro-me de 

“termos vestido” algumas pessoas que eram 

marginalizadas pela sua história de vida que 

estavam manchadas na sua dignidade e nós, 

com a nossa presença e com nossas as pala-

vras de conforto, “vestíamos cada um deles”. 

Sim, caros filhos, “vestir os nus” não se pode limi-

tar à partilha de roupa a quem não conhece-

mos, mas deve alargar-se à possibilidade de 

podermos dignificar cada pessoa humana, ca-

da pobre no encontro: é o desafio duma pasto-

ral do encontro. Como o Papa Francisco, ao 

longo destes 8 anos de pontificado, nos tem  


