
Deus quer que a Páscoa deste ano seja para nós uma 

passagem à plena liberdade interior. Se a nossa 

fraqueza é grande, maior é a misericórdia de Deus. 

Se os israelitas podiam cantar «o Senhor é clemente 

e cheio de compaixão» (Sl 102), muito mais o 

podemos cantar nós, porque, em Cristo 

crucificado, nos mostrou todo o seu amor e 

misericórdia. Jesus é o «rosto da Misericórdia» do 

Pai. Libertou outrora os filhos de Israel do Egipto 

por Moisés. Liberta-nos hoje do pecado pelo 

sacrifício da cruz de Jesus Cristo.  

 

São Paulo apresenta a novidade e a actualidade 

salvífica do Baptismo e da Eucaristia de Jesus 

Cristo. A nuvem e o mar relacionam-se com o 

baptismo; o alimento espiritual (o maná) e a bebida 

espiritual (a água da rocha) com a Eucaristia. Os 

judeus eram salvos por Deus purificando-se dos 

seus pecados (nuvem e mar) e alimentando-se de 

um alimento e de uma bebida espiritual. Os 

cristãos, unidos a Cristo, recebem o dom da 

salvação pelo Baptismo e a Eucaristia. Somos o 

novo Povo de Deus que Ele conduz pelo seu Filho e 

pelo seu Espírito às fontes vivas da salvação. Pelo 

Baptismo, pelo Fogo do Espírito entramos na Nova 

e eterna Aliança. 

 

Jesus, no seu caminho para Jerusalém, pregou o 

arrependimento e apelou à conversão, a mudar de 

mentalidade e de estilo de vida, a cumprir a vontade 

de Deus para dar fruto. Convida-nos a não a 

averiguar a culpabilidade humana de quem manda 

matar e de quem é morto. Os galileus morreram por 

causa da maldade de Pilatos, os dezoito habitantes 

de Jerusalém morreram devido a um acidente. Não 

foram castigos de Deus. A vida de qualquer pessoa 

pode ser repentinamente interrompida por uma 

acção violenta (caso dos galileus), por um acidente 

natural (queda da torre)… Devemos aprender a ler e 

a tirar lições dos acontecimentos históricos e dos 

sinais dos tempos que nos rodeiam, para que não 

volte a acontecer a acção violenta de Pilatos, nem o 

acidente imprevisível da queda da torre e não nos 

aconteçam piores coisas a nós. 

 

Não basta rezarmos e pertencermos à Igreja, é 

preciso que mudemos de mentalidade e de modo de 

agir, porque «a figueira tem que dar frutos». Se a 

figueira não der fruto morrerá. «Quem julga estar de 

pé tome cuidado para não cair», ou seja, quem julga 

não precisar de conversão, nesta Quaresma, tenha 

cuidado, porque, pode ser que, aos olhos de Deus, 

necessite de se converter e dar frutos de boas obras. 

Uma vida que não dá fruto para bem da família, da 

Igreja, da sociedade e da humanidade, é uma vida 

estéril e inútil. É uma árvore que Deus manda cortar. 

Deus, pelo seu Filho, chama-nos à conversão. Na 

sua paciência, concede sempre a todos 

oportunidades de arrependimento e conversão. 

 

Deus espera «frutos» de nós, as «obras» da 

conversão. Que devemos fazer para nos 

convertemos dos nossos pecados e darmos fruto? O 

primeiro é reconhecer que somos pecadores, 

necessitados do perdão, da misericórdia de Deus no 

sacramento da Reconciliação… É necessário 

acolhermos a força salvadora de Deus em Cristo que 

vive nos sacramentos da nossa fé, a Penitência e a 

Eucaristia. A Quaresma é «tempo de graça» para 

uma nova possibilidade de conversão pascal. Deus, 

na sua Providência, nesta Páscoa de 2019, vem 

«procurar os frutos» da nossa conversão…  

 

Sou uma «árvore», amada, cuidada, com a qual 

Deus é paciente, que deve «dar fruto», ou uma 

«árvore estéril que ocupa inutilmente a terra»? Sou 

«como árvore plantada à beira da corrente: dá fruto 

na estação própria…»? (Sl 1, 3).  

 

Se Deus me chamasse hoje à sua presença, as 

minhas mãos estariam cheias ou vazias de boas 

obras? 
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«Se não vos arrependerdes,  

morrereis do mesmo modo» 

 

 
 

A figueira é o género humano. Os três anos são os 

três tempos: um antes da Lei; outro sob a Lei e o 

terceiro sob a Graça (…). Esta árvore simboliza 

aqueles que sempre se recusaram a dar fruto. O 

machado ameaçava as raízes de tal árvore. 

Intercedeu o rendeiro, difere-se o castigo 

oferecendo-se, em compensação, uma ajuda. O 

rendeiro que intercede é todo o santo que dentro da 

Igreja roga por quantos estão fora dela. E que 

significa; “Senhor, poupa-a ainda este ano?” Quer 

dizer: Neste tempo de graça, perdoa aos pecadores, 

perdoa aos infiéis, perdoa aos estéreis, perdoa aos 

infrutuosos. “Vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe 

estrume; talvez venha a dar fruto, se não, mandarás 

cortá-la”. Quando? No juízo… Entretanto, poupa-a. 

E que significa cavar-lhe uma cova em redor, senão 

ensinar-lhe a humildade e a penitência? (…) 

Portanto, a esta árvore é dito: “Fazei penitência; o 

reino dos céus está próximo”» (S. Agostinho, 

Sermão 110 [= Morin 13], 1). 

    

DOMINGO  

NO  

CARMELO 



 

PALAVRA DE DEUS 

 

Leitura do Livro do Êxodo Ex 

3, 1-8a.13-15 

 

Naqueles dias, Moisés apascentava o rebanho de 

Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Ao levar o 

rebanho para além do deserto, chegou ao monte de 

Deus, o Horeb. Apareceu-lhe então o Anjo do 

Senhor numa chama ardente, do meio de uma sarça. 

Moisés olhou para a sarça, que estava a arder, e viu 

que a sarça não se consumia. Então disse Moisés: 

«Vou aproximar-me, para ver tão assombroso 

espectáculo: por que motivo não se consome a 

sarça?» O Senhor viu que ele se aproximava para 

ver. Então Deus chamou-o do meio da sarça: 

«Moisés, Moisés!» Ele respondeu: «Aqui estou!» 

Continuou o Senhor: «Não te aproximes. Tira as 

sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra 

sagrada». E acrescentou: «Eu sou o Deus de teus 

pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de 

Jacob». Então Moisés cobriu o rosto, com receio de 

olhar para Deus. Disse-lhe o Senhor: «Eu vi a 

situação miserável do meu povo no Egipto; escutei o 

seu clamor provocado pelos opressores. Conheço, 

pois, as suas angústias. Desci para o libertar das 

mãos dos egípcios e o levar deste país para uma 

terra boa e espaçosa, onde corre leite e mel». Moisés 

disse a Deus: «Vou procurar os filhos de Israel e 

dizer-lhes: ‘O Deus de vossos pais enviou-me a 

vós’. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, 

que hei-de responder-lhes?» Disse Deus a Moisés: 

«Eu sou ‘Aquele que sou’». E prosseguiu: «Assim 

falarás aos filhos de Israel: O que Se chama ‘Eu sou’ 

enviou-me a vós». Deus disse ainda a Moisés: 

«Assim falarás aos filhos de Israel: ‘O Senhor, Deus 

de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e 

Deus de Jacob, enviou-me a vós. Este é o meu nome 

para sempre, assim Me invocareis de geração em 

geração’». 

 

Salmo 102: O Senhor é clemente e cheio de 

compaixão. 

 

Bendiz, ó minha alma, o Senhor 

e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. 

Bendiz, ó minha alma, o Senhor 

e não esqueças nenhum dos seus benefícios. 

 

Ele perdoa todos os teus pecados 

e cura as tuas enfermidades. 

Salva da morte a tua vida 

e coroa-te de graça e misericórdia. 

 

O Senhor faz justiça 

e defende o direito de todos os oprimidos. 

Revelou a Moisés os seus caminhos 

e aos filhos de Israel os seus prodígios. 

 

O Senhor é clemente e compassivo, 

paciente e cheio de bondade. 

Como a distância da terra aos céus, 

assim é grande a sua misericórdia para os que O 

temem. 

 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Coríntios                   1 Cor 10, 1-6.10-12 

 

Irmãos: Não quero que ignoreis que os nossos pais 

estiveram todos debaixo da nuvem, passaram todos 

através do mar e na nuvem e no mar, receberam 

todos o baptismo de Moisés. Todos comeram o 

mesmo alimento espiritual e todos beberam a 

mesma bebida espiritual. Bebiam de um rochedo 

espiritual que os acompanhava: esse rochedo era 

Cristo. Mas a maioria deles não agradou a Deus, 

pois caíram mortos no deserto. Esses factos 

aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de 

não cobiçarmos o mal, como eles cobiçaram. Não 

murmureis, como alguns deles murmuraram, tendo 

perecido às mãos do Anjo exterminador. Tudo isto 

lhes sucedia para servir de exemplo e foi escrito 

para nos advertir, a nós que chegámos ao fim dos 

tempos. Portanto, quem julga estar de pé tome 

cuidado para não cair. 

 

Refrão: Arrependei-vos, diz o Senhor; está 

próximo o reino dos Céus. 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São Lucas                                                  Lc 13, 1-9 

 

Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos 

mandara derramar o sangue de certos galileus, 

juntamente com o das vítimas que imolavam Jesus 

respondeu-lhes: «Julgais que, por terem sofrido tal 

castigo, esses galileus eram mais pecadores do que 

todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se 

não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo 

modo. E aqueles dezoito homens, que a torre de 

Siloé, ao cair, atingiu e matou? Julgais que eram 

mais culpados do que todos os outros habitantes de 

Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos 

arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. 

Jesus disse então a seguinte parábola: «Certo 

homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. 

Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os 

encontrou. Disse então ao vinhateiro: ‘Há três anos 

que venho procurar frutos nesta figueira e não os 

encontro. Deves cortá-la. Porque há-de estar ela a 

ocupar inutilmente a terra?’ Mas o vinhateiro 

respondeu-lhe: ‘Senhor, deixa-a ficar ainda este 

ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e 

deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não 

der, mandá-la-ás cortar no próximo ano». 

 

*** 

 

Nesta Páscoa de 2019, Deus quer libertar-nos de 

toda a escravidão dos nossos pecados e do 

sofrimento das nossas feridas: «Ele perdoa todos os 

teus pecados e cura todas as tuas enfermidades».  


