












Do Evangelho de S. João
Jesus disse ao cego de nascença: 
«Vai lavar-te à piscina de Siloé». Ele 
foi, lavou-se e começou a ver. Era 
sábado esse dia em que Jesus fizera 
lodo e lhe tinha aberto os olhos. 
Por isso, os fariseus perguntaram 
ao homem como tinha recuperado 
a vista. Ele declarou-lhes: «Jesus 
pôs-me lodo nos olhos; depois fui 
lavar-me e agora vejo». Diziam 
alguns dos fariseus: «Esse homem 
não vem de Deus, porque não guar-
da o sábado». Outros observavam: 
«Como pode um pecador fazer tais 
milagres?». E havia desacordo entre 
eles. Perguntaram então novamente 
ao cego: «Tu que dizes d’Aquele 
que te deu a vista?». O homem 
respondeu: «É um profeta». Repli-
caram-lhe: «Tu nasceste inteira-
mente em pecado e pretendes 
ensinar-nos?». E expulsaram-no. 
Jesus soube que o tinham expulsa-
do e, encontrando-o, disse-lhe: 
«Acreditas no Filho do homem?». 
Respondeu-Lhe: «Quem é, Senhor, 
para que eu acredite n’Ele?». Disse-
lhe Jesus: «Já O viste: é quem está a 
falar contigo». O homem prostrou-
se diante de Jesus e exclamou: «Eu 
creio, Senhor».

1 Samuel 16, 1-13   Salmo 22 (23) 
Efésios 5, 8-14      João 9,  1-41
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“Nós também somos cegos?”              (Jo 9, 40)

1. Nestes domingos da Quaresma estamos 
a percorrer o caminho baptismal. No 
domingo passado, Jesus revelou à samaritana 
ser a fonte da ‘água viva’. Hoje, ao curar o 
cego de nascença, revela-se a ‘luz do mundo’. 
No próximo domingo, ao ressuscitar Lázaro, 
apresentar-se-á como a ‘ressurreição e a 
vida’. Recordamos, portanto, três símbolos 
essenciais do Baptismo: a água, a luz e a vida. 
O banho de água baptismal lava-nos dos 
pecados. A vela acesa no círio pascal, 
símbolo de Cristo Ressuscitado, ilumina a 
nossa vida cristã. O baptismo abre-nos as 
portas da eternidade, torna-nos participan-
tes da vida nova de Cristo. Porém, frequen-
temente, parece que vivemos como se não 
tivéssemos sido baptizados. O que nos 
estará a faltar para vivermos com mais 
autenticidade o nosso baptismo?





2. O relato bíblico da cura do cego de nascença é um 
dos sete ‘sinais’, nome que João dá aos milagres de 
Jesus no seu Evangelho. Hoje leva-nos a questionar, 
afinal, o que é ser cego? Pior cegueira que a cegueira 
física é a da fé. Por isso João apresenta o processo 
gradual de passagem das ‘trevas’ para a ‘luz’, o caminho 
de cura espiritual. No início, para aquele cego, Jesus é 
apenas um ‘homem’ (Jo 9, 11); depois olha-o como um 
‘profeta’ (v. 17); em seguida, considera-o um ‘homem 
de Deus’ (v. 33); por fim, proclama-o ‘Senhor’ (v. 38). O 
percurso que o cego faz é semelhante ao percurso que 
cada discípulo deve percorrer. Somos convidados a 
passar de uma fé infantil a uma fé madura, a ir 
conhecendo cada vez melhor a Cristo até podermos 
dizer “já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive 
em mim” (Gal 2, 20).

3. Enquanto o cego percorreu o caminho da escuridão 
para a visão clara, os fariseus foram fechando os olhos, 
caminhando para a escuridão. Recusaram-se a ver 
Cristo, Luz do Mundo, que nos continua a dizer: “quem 
me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida” 
(Jo 8,12). A dureza dos seus corações levou-os a deixar 
de ver com os olhos de Deus. Fechados nas suas 
certezas, cegaram e fabricaram uma imagem de Deus à 
sua medida. Quantas vezes também nós somos como 
aqueles fariseus! Enchemo-nos das nossas certezas e 
recusamos ver os acontecimentos à luz da fé. Quantas 
vezes achamos que vemos tudo e, afinal, não vemos 
nada do que é importante! Quantas vezes reduzimos a 
nossa fé a uma prática sem Deus! Quantas vezes 
olhamos o outro sem o olhar de Deus!

Senhor Jesus, preciso que toques os meus olhos 
com os teus dedos. Unge-me com o teu 
Espírito. Manda-me lavar-me das impurezas, 
das fragilidades e pecados, das dúvidas e 
medos que me impedem de te reconhecer! 
Abre os meus olhos e ilumina o meu coração 
com a luz da tua Palavra, para também eu 
poder exclamar: ‘Eu creio, Senhor!’. Amén

Evangelho do próximo Domingo: João 11, 1

Papa Francisco:
“Temos de nos 
recordar que 
precisamos de perdão! 
Aqui está o segredo 
da misericórdia: 
se perdoarmos, 
seremos perdoados. 
A misericórdia não é 
uma dimensão entre 
outras da vida cristã, 
mas está no centro: 
não há cristianismo 
sem misericórdia. 
Vivemos de misericórdia 
e não podemos subsistir 
sem misericórdia. Somos 
demasiado pobres para 
ditar condições. Temos 
de perdoar, porque 
precisamos de ser 
perdoados.

“Queridos ouvintes de
língua portuguesa, a 
todos vos saúdo e 
encorajo no caminho 
quaresmal que nos é 
proposto, embora num 
modo um pouco diverso 
do que era habitual nos 
demais anos. Mas Deus, 
Pai de Misericórdia, 
sabe-o! Desejo-vos um 
caminho abençoado, 
que vos permita seguir 
e imitar mais de perto 
Jesus, a Misericórdia 
divina em pessoa. 
E possais assim dizer, 
como São Paulo, «já não 
sou eu que vivo, é Cristo 
que vive em mim». Sobre 
vós e vossas famílias 
desça a bênção do 
Senhor.  
Audiência Geral, 18.03.2020









Rir faz bem!  Lógica infantil:
- Como se chama a mãe de um burro?
- Ó filho, chama-se burra.
- Ah, ok! Obrigado, mãe!
- Mas porque perguntas isso?
- É que a mãe está sempre a dizer-me: 
meu burrinho!
———
- Ó mãe, porque é que o pai é careca?
- Ó filha, é porque pensa muito.
- E porque é a a mãe não é careca?
- Come a sopa e cala-te!
———
- Ó mãe, eu posso mudar de nome?
- Mas que ideia, Joãozinho. E porquê?
- Oh, o pai disse que me dava uma grande 
tareia, tão certo como eu me chamar João!

Ora veja lá se adivinha?!
1. O que é que varre o céu todos os dias?
2. Que faz um gato ao atravessar a estrada?
3. Que fazem seis pardais em cima de um 
telhado? 

Provérbios/Sabedoria popular
- Quem não poupa água e lenha, não poupa 
mais que tenha!
- Grão a grão enche a galinha o papo.
- Quem ao perigo corre nele morre. 

Soluções do Boletim nº 17 (15.03.2020):
1. ambos são difíceis de guardar; 2. são cunhadas; 3. somente.

Mensagem do Papa Francisco 
para a Quaresma de 2020          (II)
Continuação do texto publicado no Boletim 
Dominical nº 15, publicado a 1 de Março:

«Em nome de Cristo, suplicamo-vos: 
reconciliai-vos com Deus»  (2 Cor 5, 20)

2. Urgência da conversão
É salutar uma contemplação mais 
profunda do Mistério pascal, em virtude 
do qual nos foi concedida a misericórdia 
de Deus. Com efeito, a experiência da 
misericórdia só é possível «face a face» 
com o Senhor crucificado e ressuscitado, 
«que me amou e a Si mesmo Se entregou 
por mim» (Gl 2, 20). Um diálogo coração 
a coração, de amigo a amigo. Por isso 
mesmo, é tão importante a oração no 
tempo quaresmal. Antes de ser um dever, 
esta expressa a necessidade de corres-
ponder ao amor de Deus, que sempre nos 
precede e sustenta. De facto, o cristão 
reza ciente da sua indignidade de ser 
amado. A oração poderá assumir formas 
diferentes, mas o que conta verdadeira-
mente aos olhos de Deus é que ela escave 
dentro de nós, chegando a romper a 
dureza do nosso coração, para o conver-
ter cada vez mais a Ele e à sua vontade.
Por isso, neste tempo favorável, deixemo-
nos conduzir como Israel ao deserto (cf. 
Os 2, 16), para podermos finalmente 
ouvir a voz do nosso Esposo, deixando-a 
ressoar em nós com maior profundidade 
e disponibilidade. Quanto mais nos 
deixarmos envolver pela sua Palavra, tanto 
mais conseguiremos experimentar a sua 
misericórdia gratuita por nós. Portanto 
não deixemos passar em vão este tempo 
de graça, na presunçosa ilusão de sermos 
nós o dono dos tempos e modos da 
nossa conversão a Ele.                   (continua)

Santo triste é triste santo!



CELEBRAÇÃO DOMINICAL FAMILIAR
1. Ritos iniciais e Acto penitencial
V/ Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
R/ Amen. 
V/ Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 
R/ Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. 
V/ O Senhor Jesus Cristo, que nos chamou e reuniu, bate à 
porta do nosso coração para entrar e ficar connosco. 
Reconheçamos que somos pecadores.
Exame de consciência em silêncio. Depois todos juntos:
Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos, que 
pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, actos e 
omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço 
à Virgem Maria, aos Anjos e Santos, e a vós, irmãos, que 
rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. 
V/ Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.    R/ Amen.
V/ Senhor, tende piedade de nós. R/ Senhor…
V/ Cristo, tende piedade de nós. R/ Cristo…
V/ Senhor, tende piedade de nós. R/ Senhor…

2. Leitura do Evangelho e da homilia do pároco
Sugere-se a leitura das duas primeiras páginas deste Boletim.

3. Oração e Comunhão Espiritual
Neste momento, quem orienta o tempo de oração pode convidar a 
família a colocar-se de joelhos e a desejar, no íntimo do coração, a 
Sagrada Comunhão. Pode ser um tempo de silêncio mais ou menos 
prolongado, mas que ajude, sobretudo, a desejar receber Jesus e a 
segui-l’O com toda a vida. Pode terminar com o seguinte esquema:
V. Graças e louvores se dêem a todo o momento.
R. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. (3 vezes) 
Pai nosso...  Avé Maria... Glória ao Pai…
» Comunhão espiritual: 
Eu quisera receber-vos, Senhor, com aquela pureza, 
humildade e devoção com que vos recebeu a vossa 
Santíssima Mãe, com o espírito e o fervor dos santos. 
» Acto de fé: 
Senhor meu Jesus Cristo, eu creio com toda a minha alma 
que estais realmente presente no Sacramento do Altar. 
Creio, porque Vós, Suprema Verdade que eu adoro, o 
dissestes. Voltado para aquela Hóstia Santa, também eu Vos 
digo com São Pedro: «Vós sois o Cristo, o Filho de Deus 
vivo». Amen. 
4. Ritos finais
V/ O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos 
conduza à vida eterna. R/ Amen. 
V/ Bendigamos ao Senhor. R/ Graças a Deus 

Boletim diário
A paróquia do Fundão estreou na 
passada segunda-feira, dia 16 de 
Março, a edição diária do Boletim 
Paroquial Estrela da Manhã. É uma 
versão mais breve que a edição 
dominical, é exclusivamente digital, 
enviada por e-mail para todos os 
que a solicitaram. Também pode 
ser descarregada do site da paró-
quia do Fundão.

Programa paroquial na RCB
Dentro das contingências que 
todos vivemos, a paróquia do 
Fundão está a adaptar-se à nova 
realidade, a fim de manter o 
programa radiofónico semanal, 
que vai para o ar aos Domingos, 
entre as 10h00 e as 11h00, na 
RCB. Também pode ser escutado 
on-line no site da paróquia.  

www.paroquiadofundao.com
Estamos a actualizar constante-
mente o site da paróquia, de 
modo a podermos estar mais 
próximos de todos os que 
utilizam este meio para rezar ou 
estarem mais informados sobre a 
actualidade paroquial. 

Missa diária na Igreja matriz
Apesar das portas fechadas, o 
pároco do Fundão continua a 
celebrar diariamente a Eucaristia 
na Igreja Matriz, lembrando quer 
as intenções de oração que já 
estavam registadas, quer as que 
lhe tem sido pedidas por telefone 
ou e-mail.  

Rede Paroquial do Fundão
Vários movimentos paroquiais da 
paróquia estão a organizar-se para 
constituirem uma rede paroquial 
de solidariedade. Ao longo desta 
próxima semana contamos poder 
dar mais novidades nas edições 
diárias do Estrela da Manhã. 

Ouça o programa “Estrela da Manhã” na RCB:  todos os Domingos entre as 10h00 e as 11h00


