






Do Evangelho de São João

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 quería-
mos ver Jesus». Filipe foi dizê-lo a 
André; e então André e Filipe 
foram dizê-lo a Jesus. Jesus res-
pondeu-lhes: «Chegou a hora em 
que o Filho do homem vai ser 
glorificado. Em verdade, em ver-
dade 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 
perturbada. 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».

Jeremias 31, 31-34       Salmo 50(51) 
Hebreus 5, 7-9      João 12, 20-33
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“Nós queríamos ver Jesus”
(Jo 12, 21)

1. No Evangelho deste Domingo, e na 
sequência da narração bíblica da ressurreição 
de Lázaro e da entrada triunfal de Jesus em 
Jerusalém, escutamos um pedido que é feito 
por dois gregos a Filipe: “Nós queríamos ver 
Jesus” (Jo 12, 21). É um pedido que parece, à 
partida, tão simples e banal, que pode não 
suscitar a nossa atenção. De qualquer modo, 
até por curiosidade, surgem perguntas como: 
afinal quem eram estes gregos? E porque es-
tariam eles em Jerusalém? Convém assinalar 
que o termo ‘grego’, em Israel, não designava 
apenas os habitantes da Grécia. Era também 
usado para designar os pagãos que se tinham 
convertido ao judaísmo e os estrangeiros 
que respeitavam a religião judaica. Alguns 
destes costumavam subir a Jerusalém nas 
épocas festivas e, nessas ocasiões, podiam 
entrar na esplanada do Templo, onde até 
tinham um espaço próprio, chamado ‘Pátio 
dos Gentios’. Mas o que mais nos intriga é o 
seu interesse para ver Jesus. 



2. Tanto a curiosidade, como a necessidade de respos-
tas às inquietações humanas e ao desejo do divino, leva-
vam muitos a seguir Jesus. A sua fama tinha-se espa-
lhado por toda a região. É verdade que não fazia 
milagres para se tornar uma espécie de ídolo das multi-
dões; pelo contrário, procurava lugares desertos, pedia 
que não divulgassem o que fazia, e até criticava quem o 
procurava apenas para ver sinais prodigiosos. Mas uma 
coisa é certa: a atração despertada pelas suas palavras, 
gestos e atitudes, fez e continua a fazer com que muitos 
gentios, de todos os tempos e lugares, o quisessem e 
queiram conhecer um pouco melhor. No fundo, o pedi-
do destes gregos, acaba por ser o mesmo pedido de 
todos aqueles que, ao longo dos séculos, procuraram 
aprofundar a fé através de Jesus. Esta afirmação, porém, 
leva também a perguntar-nos que tipo de Jesus procu-
ram ver.

3. Um poderoso herói? Uma resposta imediata a todas 
as dúvidas? Um bombeiro nas ocasiões de perigo? Esse 
não é o Jesus do Evangelho! Por isso, na sequência 
deste pedido, Jesus anuncia que ‘chegou a hora de ser 
glorificado’. Uma glória bem diferente da vanglória 
humana. Anuncia que a sua alma está perturbada, mas 
sabe que a sua vida será entregue para dar muito fruto. 
E apresenta o caminho que nos permitirá vê-lo com os 
olhos da fé: diz que quem quiser conservar a vida 
eterna tem de desprezar a sua vida neste mundo, isto é, 
desapegar-se das coisas terrenas para amar a vida em 
Deus. E acrescenta que para o seguir, é preciso dar, 
como Ele, a própria vida, isto é, estar disposto a doar a 
vida, servindo. Enquanto procurarmos um Jesus 
milagreiro, resolvedor de problemas e conflitos, que 
satisfaça vontades e atenda necessidades, talvez seja 
difícil encontrarmo-nos, de verdade, com Jesus Cristo 
vivo e ressuscitado.
Senhor Jesus, eu também te quero ver. Quero ver-te 
na Palavra e no Pão da Eucaristia. Quero ver-te e 
servir-te no irmão com quem me cruzo nos caminhos 
da vida. Quero reconhecer-te presente a meu lado 
todos os dias, nos de alegria e nos de sofrimento. 
Mostra-me o teu rosto. Abre os meus olhos. Ámen.
Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém (Ramos):  Mc 11, 1-10

Papa Francisco
“Portanto, é o Espírito 
que escreve a história da 
Igreja e do mundo. 
Nós somos páginas 
abertas, disponíveis para 
receber a sua caligrafia. 
E em cada um de nós o 
Espírito compõe obras 
originais, porque nunca há 
um cristão que seja 
completamente idêntico 
a outro. No campo infinito 
da santidade, o único Deus, 
Trindade de Amor, 
faz florescer a variedade 
das testemunhas: todas 
iguais em dignidade, mas 
também únicas na beleza 
que o Espírito quis 
conferir a cada um 
daqueles a quem a 
misericórdia de Deus 
tornou seus filhos. 
Não esqueçamos, o 
Espírito está presente, 
está presente em nós. 
Ouçamos o Espírito, 
chamemos o Espírito – é o 
dom, o dom que Deus nos 
deu – e digamos-lhe: 
“Espírito Santo, não sei 
como é o teu rosto – não 
o sabemos –  mas sei que 
és a força,  és a luz,  
és capaz de me fazer ir em 
frente e de me ensinar a 
rezar. Vem Espírito Santo”. 
Esta é uma bonita oração, 
“Vem, Espírito Santo”.

Audiência Geral, 17.03.2021

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2021/documents/papa-francesco_20210317_udienza-generale.html








 




Santo triste é triste santo!
Rir faz bem! 
Vaidade das vaidades, tudo é vaidade!
Uma senhora, muito vaidosa foi-se 
confessar. Convencida da sua grande 
beleza, perguntou ao confessor:
- Senhor Prior, é pecado passar muito 
tempo ao espelho a admirar a minha 
própria formosura?
-Fique tranquila, minha senhora! Vá em 
paz, porque um engano nunca foi pecado!
Qualquer semelhança é pura coincidência!
- Sabes porque é que o leão tem a juba tão 
grande?!     /    - Não!!
- Porque não há nenhum barbeiro que se 
atreva a cortar-lha!
Na galeria de arte…
- Ontem fui visitar uma exposição e um 
quadro fez-me chorar.
- Então, era alguma obra-prima?
- Não! Era um quadro enorme e pesado 
que me caiu na cabeça!...
O que é um Português puro?!
A propósito de temas que têm vindo a público parti-
lhamos esta “receita” de como se fez o Português…
Esta é receita genética para cozinhar um 
português moderno: aquecer em lume 
brando um "caldo" de ADN de celtas, 
iberos e lusitanos do início da era cristã, 
acrescentando umas pitadas de genes 
judeus vindos do Médio Oriente durante o 
Império Romano. De vez em quando, 
deitar no tacho alguns genes berberes. 
Esperar 700 anos e, em seguida, misturar 
uns punhados de genes de invasores 
árabes durante cinco séculos. Já no século 
XIII aumentar bastante o lume e reduzir a 
introdução de genes árabes (sem esquecer 
de continuar a polvilhar a mistura com 
mais genes judeus). A partir do século XV, 
baixar o lume e ir deitando no caldo umas 
colheres de genes de subsarianos…

Cantinho da Catequese 
Nesta coluna damos resposta a perguntas 
comuns de crianças (e também de adultos) 
sobre a Fé. É um trabalho de Sebastien Antoni 
publicado na revista francesa Le Pèlerin.

7. Porque é que a missa é sempre 
igual?
Imagina que descobriste um tesouro de tal 
maneira importante, que muda toda a tua 
vida. Tu falarias dele à tua família, e depois 
transmiti-lo-ias aos teus filhos, e os teus 
filhos aos seus filhos… Os cristãos têm 
um tesouro inestimável que dá sentido à 
sua vida: Deus ama de tal maneira os seres 
humanos, que venceu a morte. E, por isso, 
dois mil anos depois continuam a trans-
mitir este tesouro de geração em geração.
É por essa razão que na missa as palavras e 
os gestos são sempre os mesmos: são as 
mesmas palavras e gestos de Jesus. É muito 
tranquilizador saber que as palavras de 
Jesus se transmitiram até nós sem nunca 
perder o seu sentido, não é? A missa é 
mais do que uma simples memória: é um 
verdadeiro encontro com Deus e com 
todos aqueles que o amam. Todas as coisas 
verdadeiramente importantes, ou mesmo 
vitais, repetem-se: respirar, comer, ver as 
pessoas que amas… E a participação na 
missa também é vital para os cristãos.

https://www.lepelerin.com/foi-et-spiritualite/questions-d-enfants/





Bênção dos Ramos 
Este ano, devido às medidas de contenção 
da pandemia, não há autorização para pro-
cissões, nem entrega ou troca de ramos. É 
pedido que cada pessoa traga de casa o seu 
próprio ramo, que será benzido dentro da 
Igreja, no início das cinco Missas dominicais. 

Renúncia Quaresmal 
O bispo da Diocese da Guarda anunciou, 
no início da Quaresma, que a renúncia qua-
resmal deste ano terá como destino: 1) 
ajuda à Diocese de Pemba (Cabo Delgado), 
em Moçambique; 2) fundo de solidariedade 
da Cáritas para ajuda das famílias mais afec-
tadas pela crise provocada pela pandemia. 

Limpeza de terrenos da paróquia 
A paróquia do Fundão agradece à Junta de 
Freguesia do Fundão por ter procedido à 
limpeza da área envolvente do monumento 
de Nossa Senhora de Fátima (miradouro) e 
à limpeza do quintal da Casa da Catequese.

Catequeses sobre a Reconciliação
Ao longo desta semana, nas Missas dos dias 
de semana, o pároco do Fundão vai abordar 
o Sacramento da Reconciliação (Confissão), 
continuando a série de catequeses sacra-
mentais iniciada em Fevereiro de 2020, 
sobre o Sacramento da Santa Unção dos 
doentes. 

Meditação do Evangelho dominical 
Com a retoma das celebrações litúrgicas 
públicas, terminamos a partilha dos esque-
mas de celebrações dominicais familiares, 
que propusemos com a colaboração das 
Edições Salesianas. No entanto, como com-
plemento à oração familiar e preparação da 
liturgia de cada domingo, passaremos a 
partilhar uma “Meditação do Evangelho”, 
com orações e subsídios musicais e visuais: 
pode ser descarregada clicando aqui. 

Catequese Paroquial continua
apenas de forma telemática 
Na paróquia do Fundão todas as sessões 
de catequese (paroquial, familiar, crisma) 
continuarão apenas de forma telemática 
(nas plataformas digitais, por telefone, ou por 
e-mail), conforme as possibilidades de cada 
grupo, até indicações em contrário.

JMJ: “2 ou 3 a 23” em Belmonte 
No dia 23 de Março, a Igreja Paroquial de 
Belmonte vai acolher a iniciativa diocesana 
chamada «2 ou 3 a 23». Esta iniciativa 
pretende assinalar o dia 23 de cada mês até 
às Jornadas Mundiais da Juventude, que Lis-
boa acolherá em 2023. Pretende ser tam-
bém um espaço de oração, de encontro e 
de reflexão dos jovens, com os jovens e 
para os jovens de toda a diocese. Apesar de 
a organização diocesana garantir as 
condições para que a oração deste mês 
seja já presencial, também vai transmitir 
pela internet, em directo, às 21h00, através 
do zoom, no clicando neste link.
A paróquia do Fundão vai receber esta 
mesma iniciativa no dia 23 de Maio, 
domingo de Pentecostes.

Papa telefonou a casal de Braga
O Papa contactou, esta quarta-feira, os pais 
de um menino de sete anos, Tomás Vilaça, 
natural de Braga, que se encontra em 
Barcelona a realizar um tratamento experi-
mental a um neuroblastoma (cancro). A mãe 
não atendeu o telefone e ficou incrédula 
quando ouviu a mensagem gravada: 'Olá Ana, 
daqui fala o Papa Francisco, recebi a sua carta 
e vou rezar pelo Tomás’. [ler + aqui]

Ano da Família ‘Amoris Laetitia”
A Igreja está a celebrar o Ano “Família 
Amoris Laetitia” desde o passado dia 19 de 
Março até dia 26 de Junho de 2022.

Hoje, na RCB, conversamos com o filósofo Artur Morão sobre consequências da pandemia

http://bit.ly/CelebracaoFamiliar_IVDomQuaresma
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/6786045587
https://www.facebook.com/pelossonhosdotomas

