
LEITURA I ( Ez 37, 12-14 )
Assim fala o Senhor Deus: «Vou abrir os vossos túmulos e deles vos 
farei ressuscitar, ó meu povo, para vos reconduzir à terra de Israel. 
Haveis de reconhecer que Eu sou o Senhor, quando abrir os vossos 
túmulos e deles vos fizer ressuscitar, ó meu povo. Infundirei em vós 
o meu espírito e revivereis. Hei-de fixar-vos na vossa terra e reco-
nhecereis que Eu, o Senhor, digo e faço».

LEITURA II ( Rm 8, 8-11 ) 
Irmãos: Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. 
Vós não estais sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o 
Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito 
de Cristo, não Lhe pertence. Se Cristo está em vós, embora o vosso 
corpo seja mortal por causa do pecado, o espírito permanece vivo 
por causa da justiça. E se o Espírito d’Aquele que ressuscitou Je-
sus de entre os mortos habita em vós, Ele, que ressuscitou Cristo 
Jesus de entre os mortos, também dará vida aos vossos corpos 
mortais, pelo seu Espírito que habita em vós.

EVANGELHO ( Jo 11, 1-45 ) 
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 manda-
ram 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 pouco os ju-
deus 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, por-
que não tem luz consigo». Dito isto, acrescentou: «O nosso amigo 
Lázaro dorme, mas Eu vou despertá-lo». Disseram então os discípu-
los: «Senhor, se dorme, estará salvo». Jesus referia-se à morte de 
Lázaro, mas eles entenderam que falava do sono natural. Disse-lhes 
então Jesus abertamente: «Lázaro morreu; por vossa causa, alegro-
-Me de não ter estado lá, para que acrediteis. 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 quatro dias. Betânia distava de Jerusalém 
cerca de três quilómetros. Muitos judeus tinham ido visitar Marta 
e Maria, para lhes apresentar condolências pela morte do irmão. 
Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu en-
contro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: 
«Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas 
sei que, mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus To concede-
rá». 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 ressurreição e a vida. Quem acredita em Mim, ain-
da que tenha morrido, viverá; e todo aquele que vive e acredita em 
Mim não morrerá para sempre. Acreditas 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 chamar Maria, a quem 
disse em segredo: «O Mestre está ali e manda-te chamar». Logo que 
ouviu 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 encontro. Então os judeus que estavam com Maria em casa para 
lhe apresentar condolências, ao verem-na levantar-se e sair rapida-
mente, seguiram-na, pensando que se dirigia ao túmulo 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 comovido, chegou 
ao túmulo. Era uma gruta, com uma pedra posta à entrada. Disse 
Jesus: «Tirai a pedra». Respondeu Marta, irmã do morto: «Já cheira 
mal, Senhor, pois morreu há quatro 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 cerca, 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 ros-
to 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.

CONFISSÕES - haverá uma celebração penitencial para toda 
a cidade na próxima quinta-feira, dia 30, às 21h00 na Sé Nova; 
para além desta, haverá uma em São José no dia 4 de abril e 
outra em São João Baptista no dia 5, ambas às 21h00. 
FORMAÇÃO DE ADORADORES - este encontro mensal terá 
lugar neste Domingo, dia 26, desta vez em SJBaptista às 17h00.
À DESCOBERTA DA BULGÁRIA E ROMÉNIA - esta viagem 
recreativa está a ser proposta para os dias 10 a 17 de julho. O 
preço por pessoa ronda os 1990€. Flyers na secretaria.
CONCURSO DE TALENTOS GOD'S TALENT - avisam-se quer 
aqueles que se inscreveram quer quem queira assistir a esta 
iniciativa que temos vindo a divulgar que o horário foi alterado: 
será às 21h00 e não às 20h00 como foi inicialmente anunciado.
SJBAPTISTA - DOMINGO DA PARTILHA - neste Domingo. No 
mês passado, partilhámos 1547.06€, dos quais 680€ eram da 
chamada "partilha numerada" e 867.06€ de forma anónima.
SJOSÉ - DOMINGO DA GENEROSIDADE - próximo Domingo.
FÓRUM COM A COMUNIDADE EMANUEL - vários grupos 
têm pedido o nosso salão para fazerem diversos encontros e 
temos alegria em poder acolher a todos, sempre que possível. 
Aqui se têm encontrado Cursos de Cristandade, Caminho Cate-
cumenal, Cursos de casais, escuteiros de vários lados e todos 
são chamados a colaborar nas despesas de água, luz e limpeza. 
Desde o ano passado, também a Comunidade Emanuel pediu 
para aqui fazer o seu fórum o que foi um belo acontecimento 
enchendo o salão paroquial.  Este ano voltou-nos a pedir o mes-
mo espaço e aqui farão o seu evento nos dias 22 e 23 de abril 
com a presença de muitas pessoas de todo o país para além das 
de Coimbra e das nossas paróquias.  O tema será - «Sinais de es-
perança, hoje!”-Terão um convidado especial vindo dos Países 
Baixos, o P. Marc Timmermans, para além de um workhop com 
o Pe Nuno Santos (Seminário Maior de Coimbra) e outro com o 
Professor Vilaça Ramos (UC). 

Fo
lh

a 
Pa

ro
qu

ia
l 2

6.
03

.2
02

3 
—

 5
º 

DO
M

IN
G

O
 D

A 
Q

UA
RE

SM
A



S. João da Cruz, no seu cântico espiritual CE B estrofe 2 & 8) 
indica-nos a maneira de interceder dando-nos como exemplo 
a Virgem Maria, em Caná, que se contenta em dizer a Jesus a 
situação: «Não têm vinho» (Jo 2,3). Depois evoca a passagem 
de hoje, dizendo: as irmãs de Lázaro, em vez de pedirem ao 
Senhor a cura do seu irmão, contentaram-se em mandar di-
zer-lhe que aquele que aquele de quem ele era amigo estava 
doente. Apresentou simplesmente a situação para que Deus 
pudesse agir segundo os seus desígnios de amor, que o seu 
reino possa vir e manifestar-se nesta situação concreta, para 
que o seu nome seja santificado…» Há aqui um ensinamento 
para evangelizar as nossas orações de intercessão.
4. «O nosso amigo Lázaro dorme, mas Eu vou despertá-lo». 
Os discípulos entendem as palavras de Jesus como apenas 
um sono natural, mas Jesus refere-se ao sono da morte. E é 
este um primeiro ensinamento aos seus discípulos. A morte 
é como um sono, um repouso, um tempo de passagem entre 
esta vida e a verdadeira Vida. Nas pedras tumulares dos nos-
sos cemitérios, lemos frequentemente: « Aqui repousa…» dei-
xando entender  que, para nós cristãos, a morte é apenas um 
tempo de sono na esperança de um acordar. Precisamos de 
viver uma grande conversão neste aspeto, pois muitos de nós 
não perspetivamos espontaneamente a nossa morte como 
um sono, como uma passagem para o Pai.
5.Jesus volta a Betânia com os seus discípulos e encontra-se 
em primeiro lugar com Marta que afirma a sua fé na ressur-
reição no último dia. Mas Jesus diz-lhe: «Eu sou a ressurreição 
e a vida, todo aquele que vive e crê em mim não morrerá ja-
mais» Nestas palavras tão importantes Jesus diz-nos que, se 
temos fé n’Ele não ressuscitaremos só no último dia, mas que 
nós já ressuscitámos com Ele. É isso que nos diz também a 
segunda leitura da Carta aos Romanos: «Se o Espírito d’Aquele 
que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, Ele, 
que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, também dará 
vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita 
em vós.» À morte sucede a ressurreição pelo poder do Espíri-
to Santo, que ressuscitou Jesus. Como a nossa vida seria mais 
bela se tivéssemos plena confiança nas Palavras e no Poder 
de Deus! Se vivêssemos plenamente a nossa Esperança cristã!

PEREGRINAÇÃO DOS SÍMBOLOS DA JMJ NA DIOCESE DE 
COIMBRA - a Jornada Mundial da Juventude conta com dois 
símbolos que a acompanham e representam: a Cruz peregrina 
e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani. Nos meses 
que antecedem cada JMJ, os símbolos partem em peregrinação 
para serem anunciadores do Evangelho e acompanharem os jo-
vens, de forma especial, nas realidades em que vivem. Chegam 
a Coimbra no próximo dia 2 de abril até ao final do mês. Na 
nossa UP, deverão estar presentes de 26 a 28 de abril. Procura-
remos replicar no nosso site as informações mais importantes, 
mas todo o programa está no entanto disponível no site do COD 
COIMBRA - https://www.codcoimbrajmj.com

Reflexão 
A liturgia da Quaresma do ano A, é mais sentida e é melhor 
vivida quando acompanhamos os catecúmenos adultos que 
se preparam para o batismo na Vigília Pascal e vão fazendo, a 
partir do 3º Domingo deste tempo litúrgico, os escrutínios ou 
ritos de purificação que os vão preparando para o grande dia 
dos sacramentos de iniciação cristã; Batismo, Confirmação e 
Eucaristia. É o que tem acontecido este ano em S. João Bap-
tista, onde um jovem de 16 anos e uma pessoa adulta se pre-
param para o Batismo. Passo a posso, Cristo manifesta-Se: Ele 
é a fonte de água-viva, no encontro com a samaritana! Ele é a 
Luz do mundo, no encontro com o cego! Ele é a Ressurreição 
e a Vida, no encontro com o amigo Lázaro! Os três Evangelhos 
destes domingos fazem-nos mergulhar nas fontes do Batis-
mo, água que nos purifica, luz que ilumina, mergulho que nos 
regenera. À luz destes Evangelhos, o Batismo é regeneração, 
mistério de morte e vida, porque Jesus não quer a morte do 
pecador, mas que se converta e viva.
Hoje neste diálogo com Marta e Maria, a revelação atinge o 
seu ponto mais alto: Jesus revela-se como “a Ressurreição e a 
vida”(Jo 11,25). 
1. A ressurreição de Lázaro é o penúltimo dos sete sinais reali-
zados por Jesus no quarto evangelho! Qual é a mensagem?  A 
morte não é o fim, nem tem sequer a última palavra. Esta cabe 
à ressurreição de Jesus, a última palavra do Amor de Deus, 
mais forte do que o pecado e a morte. Desta forma, a ressur-
reição de Lázaro é apenas uma preparação nossa para a res-
surreição de Jesus ou, se quisermos, um prenúncio, da nossa 
ressurreição em Cristo.
2. Quando Jesus se apresenta assim, como “ressurreição e 
vida”, nós estamos centrados na sua divindade; mas o que é 
tocante nesta passagem do evangelho, é a forma como S. João 
nos mostra, misturadas, a divindade e a humanidade de Jesus. 
Jesus aparece como plenamente homem e plenamente Deus. 
A sua humanidade transparece na sua amizade com Marta, 
Maria e Lázaro. Repete-se cinco vezes a palavra amizade. Nes-
ta passagem, Jesus chora, bem como as duas irmãs. Parece 
que as lágrimas de Deus e dos homens se misturam diante do 
drama da morte de um amigo e familiar.
3. Fixemo-nos alguns instantes nestas palavas que Marta e 
Maria mandaram dizer a Jesus logo que Lázaro ficou doente. 
«Senhor, o teu amigo está doente». Estas palavras colocam-
-nos num caminho de conversão em relação às nossas habi-
tuais orações de intercessão em que, sem nos darmos conta, 
damos ordens a Deus sobre o que Ele deve fazer: «Faz isto, faz 
aquilo; cura aquela pessoa, faz com que aquela outra tenha 
um emprego etc.»


