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Quando sinto pena de mim mesmo ou estou deprimido, quando me sinto soterrado pela vida que não está indo 
do jeito que acho que deveria, às vezes me lembro de parar de pensar em mim e nos meus problemas e digo a 
mim mesmo: eu preciso ir cuidar de outra pessoa.  Parece que fazer isso me tira daquele túmulo de escuridão e 
me traz de volta à luz.  Então eu me pergunto: por que não fiz isso antes?  A verdade é que não me lembrava.  
Mas o próprio facto de que eventualmente me lembro é o espírito de Deus habitando dentro de mim que me traz 
de volta à vida, assim como Paulo escreveu uma vez (Romanos 8:9 e os versículos seguintes).  É como ouvir 
uma voz me chamando de um túmulo sombrio da morte, tão certo quanto Lázaro ouviu Jesus chamando-o. 
 
Tu já experimentaste momentos em que teu espírito parece mais morto do que morto, mas então alguém ou algo 
o chama de volta à vida?  Eu tenho.  Quando isso acontece conosco, acho que fomos abençoados com um indício 
da ressurreição.  Quando me pego pensando se realmente existe vida além da morte, se a ressurreição realmente 
acontece conosco, então penso em todas as vezes que o que pensei ser uma morte acabou sendo uma porta 
inesperada para uma nova vida.  Se isso acontecer com tão poucas mortes ao longo do caminho, não aconteceria 
também em nosso último dia nesta terra? 
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DOMINGO V DA QUARESMA 
 

ORAÇÃO COLETA 
Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso 
Filho a entregar-Se à morte pela salvação dos homens.  Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 
e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. 
 
LEITURA I Ez 37, 12-14 
 

Leitura da Profecia de Ezequiel 
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 reconhecereis que Eu, o Senhor, digo e faço». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL Salmo 129 (130) 
 

Refrão:  No Senhor está a misericórdia e abundante redenção. 
 

Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor, Senhor, escutai a minha voz. 
Estejam os vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica. 
 

Se tiverdes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? 
Mas em Vós está o perdão, para Vos servirmos com reverência. 
 

Eu confio no Senhor, a minha alma espera na sua palavra. 
A minha alma espera pelo Senhor mais do que as sentinelas pela aurora. 
 

Porque no Senhor está a misericórdia e com Ele abundante redenção. 
Ele há-de libertar Israel de todas as suas faltas. 
 
LEITURA II Rm 8, 8-11 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 
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 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. 
Palavra do Senhor. 
 
ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO Jo 11, 25a.26 
 

Refrão: Louvor e Glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor. 
 

Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. 
Quem acredita em Mim não morrerá para sempre. 
 
 
 
 



EVANGELHO – Forma longa Jo 11, 1-45  (Forma breve Jo 11, 3-7.17.20-27.33b-45) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
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 mandaram 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 judeus 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, porque não tem luz consigo». Dito isto, acrescentou: «O 
nosso amigo Lázaro dorme, mas Eu vou despertá-lo». Disseram então os discípulos: «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 encontro, 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 concederá». 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, ainda 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 
rapidamente, 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 perturbou-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 rosto 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.  Palavra da salvação. 
 
ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS 
Ouvi-nos, Deus todo-poderoso, e, pela virtude deste sacrifício, purificai os vossos servos, a quem destes as 
primícias da fé cristã.  Por Cristo nosso Senhor. 
 
ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Deus todo-poderoso, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que 
comungámos o seu Corpo e Sangue.  Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. 



 

 

  
Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa–2 de Abril, 2023 

 
 

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo. (Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850) 
 

5/3/23 Eduardo Vieira e Família* Rosalina Pacheco e Família* Antero Bento e Família* Lúcia Piedade e Família* 
12/3/23 Gilberto Oliveira e Família* Paulo Jorge Moniz e Família* José Benevides e Família* Margarida Rodrigues e Família* 
19/3/23 José Oliveira e Família* José Marques e Família* António Chibante e Família* Francisco Pontes e Família* 
26/3/23 Manuel Medeiros e Família* Ana Medeiros e Família* Luis Barroso e Família* António Pacheco e Família* 

 

Ministros da Comunhão: Isabel Almeida Jose Benevides Ofertório: 
Teo Andrade e Família Leitores: Michael Chibante Lúcia Piedade 

Coletores: Teo Andrade João Mota 

 
Caros Irmãos Católicos, 
 

Gostaria de dedicar este Cantinho do Bispo a alguns assuntos administrativos. 
 

Antes de mais quero que saibam que a presente política da nossa Diocese relativamente aos programas RCIA e de 
preparação Pré-Casamento, é que serão feitos na paróquia de pertença/registo e conduzidos pelo Pároco da Paróquia. 
 

Também quero informar que, no dia 22 de Março de 2023, nomeei formalmente o Pe. Dandy Traje, C.P. ser responsável 
pelo ministério Filipino em nossa Diocese, e ser o capelão do Pastoral de Casais para Cristo e Família.  Além disso, nomeei 
o Pe. Dandy para ser o representante em nossa Diocese para as Pontifícias Obras Missionárias.  Desejo a ele as bênçãos, 
força e sabedoria de Deus nestes ministérios! 
 

Ao mesmo tempo, gostaria de expressar minha gratidão ao Pe. Vladimir Sobolewski, C.R. pelos muitos anos de seu 
ministério como representante das Pontifícias Obras Missionárias, e ao Rev. Joe Morley pelos muitos anos de sua capelania 
aos Casais para Cristo e Ministério da Família. 
Muito obrigado! 
 

Tenha um tranquilo 5º Domingo da Quaresma e uma semana abençoada! 
Bispo Wes 

O CANTINHO DO BISPO 

Intenções de Missa: Catedral de Santa Teresa – 26 de Março, 2023 
• Jose Fernando Pimentel ● Ilda Faria 
• Antonio Pimentel ● Irene Faria 
• Angelina Botelho ● Maria da Jesus Cunha 
• Padre Julio Blazejewski ● Jose Cunha 
• Ludgarda Silva ● Manuel Costa 

FLORES DE MEMÓRIA PARA A PÁSCOA! 
Nas portas da Catedral e na grade da comunhão encontram-se formulários para quem quiser fazer uma oferenda de Flores 
de Páscoa “Em Memória” dos seus entes queridos falecidos.  Os Memoriais das Flores da Páscoa serão listados em um 
panfleto especial e os nomes serão lembrados em todas as Missas do Domingo de Páscoa.  Envie os formulários o mais 
rápido possível para cumprir os prazos de impressão.  O prazo é Domingo, 26 de Março de 2023. Obrigado pelo seu apoio 
nesta campanha de arrecadação de fundos para flores! 

Caros amigos, 
Gostaria de compartilhar com vocês uma correção e um acréscimo em relação ao Calendário Diocesano de Eventos de 2023 
que foi publicado no Cantinho do Bispo no início deste ano.  Os serviços de Reconciliação da Quaresma serão na Terça-
Feira, 28 de Março, das 16h às 18h na Igreja de Santo Antônio, e na Quinta-Feira, 30 de Março, das 18h às 20h na Catedral 
de Santa Teresa.  Na Sexta-Feira Santa, 7 de Abril, retomamos a Via Sacra ecumênica com nossos irmãos e irmãs Anglicanos 
no Victoria Park. O serviço começará às 13h30 e durará cerca de 45 minutos.  Tenha um abençoado tempo quaresmal! 
Bispo Wes 
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