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É porque tudo tem de acabar  
que tudo é tão belo. 

 (Charles Ramuz) 

Quaresma 
 

O que fazer na Quaresma? 
 
Desde os tempos antigos, a Quares-

ma foi considerada um período de 
renovação da vida. As práticas a cumprir 
eram sobretudo três: a oração, a luta 
contra o mal e o jejum. 

A oração 

  A oração que não se deve identificar 
ou reduzir a uma monótona repetição de 
fórmulas ou a um pedido de graças e 
favores – coloca-nos em sintonia com os 
pensamentos e os projectos de Deus e é 
o primeiro acto que deve fazer quem se 
quer converter e acreditar no Evangelho. 
A oração de Jesus era incessante (Lc 
18,1), mesmo se os evangelistas a notam 
apenas nos momentos mais significativos 
da sua vida. Toda a sua existência foi 
vivida à luz da vontade do Pai. «O meu 
alimento – dizia – é fazer a vontade 
daquele que me enviou, e consumar a 
sua obra» (Jo 4, 34). O vértice da oração 
é a perfeita comunhão de entendimento 
com Deus. Era este o estado habitual de 
Jesus que podia afirmar: «Eu e o Pai 
somos um» (Jo 10, 30). 

Para nós não é possível manter o 
olhar sempre virado para o Pai, somos 
distraídos, seduzidos, lisonjeados pelas 
vaidades; com muita facilidade «as 
nossas maldades arrastavam-nos como o 
vento» (Is 64, 5). Vivemos fascinados 
pelas realidades belas e positivas deste 
mundo (o trabalho, o sucesso, a família, a 
escola, o desporto). Infelizmente, o nosso 
amor para com elas vai ao ponto de as 
idolatrarmos e ficarmos escravos delas, 
acabando por perder o controlo das 
nossas acções e esquecendo o Senhor 
Deus. 
     E eis então que chegam, como tempo 
de graça e de libertação, os dias da 
Quaresma que nos impõem um período 
de pausa, de reflexão, e nos levam a ter 
em mente e a imprimir no coração os 
pensamentos de Deus. 
    A leitura e a meditação do Evangelho 
ajudam-nos a recuperar o sentido da 
vida, a reencontrar o ponto de referência 
das nossas acções, a redescobrir os 
verdadeiros valores. 

A luta contra o mal   

O evangelista Marcos afirma que, 
depois do seu baptismo, Jesus foi 
impelido pelo Espírito para o deserto e aí 
ficou quarenta dias, tentado por Satanás 
(Mc 1, 12-13). 

Novamente o número quarenta. Toda 
a vida de Jesus é indicada com este 
número que quer também evocar o tempo 
passado por Israel no deserto. Lá o povo 
cedeu à tentação e abandonou o seu 
Deus. Jesus repete esta experiência: 
durante os seus «quarenta dias», isto é, 
durante toda a sua vida, enfrenta as 
forças do mal e vence-as. Ele sairá do 
«deserto» só após a vitória sobre a última 
tentação, a mais dramática, a de duvidar 
do abandono por parte do Pai (Mc 15, 
34). 

O mal foi plenamente derrotado por 
Jesus, «Satanás caiu do céu como um 
relâmpago» (Lc 10, 18), mas em nós o 
demónio continua a sua luta. João afirma 
que «o mundo inteiro está sob o poder do 
maligno» (1 Jo 5, 19) e nós verificamos 
todos os dias quanto é forte o seu poder. 
O «satanás» que nos afasta de Deus e 
da vida, são as paixões desregradas, o 
orgulho, o egoísmo, a avidez pelos bens 
deste mundo, o ciúme, a inveja pelo 
sucesso dos outros, o desejo intenso de 
dominar e de se impor, os sentimentos de 
rancor. 

Contra todos estes «espíritos maus» 
somos chamados a lutar durante os 
«quarenta dias» da nossa vida, mas 
sobretudo durante este tempo quaresmal. 
Onde chega a palavra de Cristo, todo o 
satanás é vencido, todos os demónios se 
submetem em seu nome (Lc 10,17). 

Por fim o jejum   

Para seguir o Mestre o cristão deve 
esquecer-se de si mesmo, do próprio 
interesse e pensar apenas no bem do 
irmão. Esta atitude generosa e desinte-
ressada exige uma grande capacidade de 
renúncia e de desapego e não é possível 
atingi-la sem se submeter a uma dura 
ascese (austeridade). 

O objectivo mais imediato do jejum é 
sacudir a própria inércia (preguiça), a 
indolência, levar ao autocontrole, dar a 
força para superar a tendência a escapar 
ao esforço e ao sacrifício. 

Existe, porém, o perigo de reduzir 
esta prática a um rito formal, a uma 
prática religiosa para nos sentirmos 
seguros e merecedores diante de Deus. 
Os profetas tiveram palavras duras contra 
o falso jejum. Este é o memorável texto 
de Isaías: «Jejuais entre rixas e disputas, 
dando bofetadas sem dó nem piedade. 
Não jejueis como tendes feito até hoje, se 
quereis que a vossa voz seja ouvida no 
alto. Acaso é esse o jejum que me 
agrada, no dia em que o homem se 
mortifica? Curvar a cabeça como um 
junco, deitar-se sobre saco e lama? 
Podeis chamar a isto jejum e dia agradá- 
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vel ao Senhor? O jejum que me agrada é 
este: libertar os que foram presos 
injustamente, livrá-los do jugo que levam 
às costas, pôr em liberdade os oprimidos, 
quebrar toda a espécie de opressão, 
repartir o teu pão com os esfomeados, 
dar abrigo aos infelizes sem casa, 
atender e vestir os nus e não desprezar o 
teu irmão» (Is 58,4-7). Acrescentaria 
ainda: dar trabalho ao desempregado. 
Segundo Zacarias este é o jejum que 
agrada a Deus: «Praticai uma verdadeira 
justiça e excedei-vos em bondade e 
compaixão, cada um para com seu irmão. 
Não oprimais a viúva e o órfão, o 
estrangeiro e o pobre, e não formeis nos 
vossos corações maus desígnios uns 
para com os outros» (Zc 7, 9-10). 

O verdadeiro jejum leva sempre a 
gestos de amor para com o irmão. O 
alimento poupado não deve ser reposto 
na dispensa e conservado para o dia 
seguinte, mas distribuído imediatamente 
a quem tem fome. 
      Um livro muito lido pelos cristãos do II 
século - o Pastor de Erma - explica assim 
a ligação entre  jejum e  caridade:  «Eis 
como deverás praticar o jejum: durante o 
dia de jejum comerás apenas pão e água; 
depois calcularás quanto terias gasto 
para teu alimento durante aquele dia e 
oferecerás esse dinheiro a uma viúva, a 
um órfão ou a um pobre; assim privarte-    
-ás de alguma coisa para que o teu 
sacrifício sirva a alguém para se saciar. 
Essa pessoa rezará por ti ao Senhor. Se 
jejuares deste modo, o teu sacrifício será 
agradável a Deus.» 

E Leão Magno – Papa desde o ano 
440 a 461 – recomenda aos seus fiéis de 
Roma numa homilia: «Nós prescrevemo-     
-vos o jejum, recordando-vos não só a 
necessidade da abstinência, mas também 
as obras de misericórdia. Deste modo, 
aquilo que tiverdes poupado nas des-
pesas ordinárias, torna-se alimento para 
os pobres.» 

 
 

 

Caminhada Quaresmal 
 

A caminhada quaresmal começa a 
consolidar o seu ritmo e, embora estes 
momentos se revistam de uma 
perspectiva itinerante e penitencial, não 
podemos perder do horizonte que 
estamos a ser conduzidos até ao 
epicentro do Amor de Deus, manifestado 
na Paixão, Morte e Ressurreição de 
Jesus. Para que isso aconteça é 
necessário um reforço daquilo que é a 
busca interior de Deus, permitir ir ao mais 
profundo de nós mesmos e aclarar a vida 

à luz da Fé. Hoje, a Liturgia, vai exortar-       
-nos a aclarar a nossa própria vida, pois o 
Senhor espera que para ele voltemos o 
nosso olhar. 
 

 

Introdução 
 

«Assim não se pode fazer nada, 
todos se aproveitam, todos enganam, os 
abusos são sistemáticos, insuportáveis, e 
para mais, não se vislumbra nenhuma 
perspectiva nova.» Ouvimos muitas 
vezes este tipo de lamentações, cada vez 
mais nos nossos dias. 

Queixar-se é fácil, mais difícil é propor 
soluções. Condenar as violações do 
direito, redigir comunicados oficiais, pro-
clamar a própria indignação pode trazer 
algum benefício, mas a maior parte das 
vezes as denúncias, em particular 
quando se reduzem a gestos formais e a 
declarações diplomáticas, permanecem 
letra morta. 

Perante a injustiça há quem se deixe 
levar por uma irritação incontível, pelo 
ressentimento, pelo frenesim da vingança 
e chegue a ter gestos irreflectidos. O 
recurso à violência nunca deu resultados 
positivos, antes pelo contrário, sempre 
provocou problemas, muitas vezes 
irreparáveis. 

A outra escolha possível: o desin-
teresse. É a opção de quem se fecha no 
seu pequeno mundo, evita envolver-se, 
até mesmo só do ponto de vista emotivo, 
nos dramas do outro, a não ser que os 
acontecimentos políticos tenham reper-
cussões na sua vida pessoal ou familiar. 

Que fazer? A realidade social, políti-
ca, económica  do mundo interpela-nos, 
porque observamo-la  de  fora  como  
espectadores  inertes. Mas como intervir? 

Há um só modo correcto: sugere-o, 
hoje, a Palavra de Deus. 
       Então diremos: “Bom e piedoso é o 
Senhor. Ele liberta de todas as culpas e 
cura todas as doenças. 
 

 

Antífona de Entrada 
 

Os meus olhos estão voltados para o 
Senhor, porque Ele livra os meus pés da 
armadilha.  

Olhai para mim, Senhor, e tende com-
paixão porque estou só e desamparado. 

Ou: 

Quando Eu manifestar em vós a 
minha santidade, reunir-vos-ei de todos 
os povos; derramarei sobre vós água 
pura e ficareis limpos de toda a 
iniquidade.  

Eu vos darei um espírito novo, diz o 
Senhor. 

1.ª Leitura 
 (Ex 3, 1-8a.13-15) 

 
Monição:  
 

A leitura que vamos escutar revela-nos a 
atitude crente por excelência, testemunhada 
na pessoa de Moisés. Embora pensasse que 
a sua vida estava destinada à tranquilidade da 
sua vida familiar em casa do sogro, Moisés é 
chamado ao encontro com Deus na sarça 
ardente. Aquele fenómeno em que se 
manifestou a presença de Deus levou este 
homem bíblico a encontrar diante de si a 
imensidão da proximidade deste Deus que 
vem ao encontro da Humanidade. A missão 
nasce do encontro com Deus. 

  
Leitura: 
 

Leitura do Livro do Êxodo 
 

Naqueles dias, 1Moisés apascen-
tava o rebanho de Jetro, seu sogro, 
sacerdote de Madiã. Ao levar o 
rebanho para além do deserto, chegou 
ao monte de Deus, o Horeb. 2Apare-
ceu-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. 3Então disse Moisés: «Vou 
aproximar-me, para ver tão assom-
broso espectáculo: por que motivo 
não se consome a sarça?» 4O Senhor 
viu que ele se aproximava para ver. 
Então Deus chamou-o do meio da 
sarça: «Moisés, Moisés!» Ele respon-
deu: «Aqui estou!» 5Continuou o 
Senhor: «Não te aproximes daqui. Tira 
as sandálias dos pés, porque o lugar 
que pisas é terra sagrada». 6E 
acrescentou: «Eu sou o Deus de teu 
pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e 
Deus de Jacob». Então Moisés cobriu 
o rosto, com receio de olhar para 
Deus. 7Disse-lhe o Senhor: «Eu vi a 
situação miserável do meu povo no 
Egipto; escutei o seu clamor provo-
cado pelos opressores. Conheço, pois, 
as suas angústias. 8Desci 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: 13«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?» 14Disse 
Deus a Moisés: «Eu sou ‘Aquele que 
sou’». E prosseguiu: «Assim falarás 
aos filhos de Israel: O  que  Se  chama 
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‘Eu sou’ enviou-me a vós». 15Deus 
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’». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura propõe-nos um diálogo vivo 
entre Deus e Moisés. Utiliza, Leitor, as “três 
vozes”: a de Narradôr, de Moisés e de Deus. 
Faz uma leitura “musicada”, evitando caír no 
monocórdio (leitura enfadonha, não “musi-
cada). Evita também a leitura do “choradinho”. 

Está atento a palavras e expressões 
difíceis, tais como: apascentava / Jetro / Madiã 
/ Horeb / sarça / assombroso / Isaac / Jacob / 
angústias / e outras.  

 

Comentário à 1.ª Leitura: 

 

Israel conheceu o seu Deus, antes de 
mais, como libertador. Só depois desco-
briu que ele era também pai, mãe, 
esposo, rei, pastor, guia, aliado... A 
Leitura conta como começou esta 
revelação do Senhor ao seu povo. 

Moisés está no deserto do Sinai. 
Encontra-se ali porque há alguns anos 
teve um aborrecimento sério: viu um 
homem do seu povo ser maltratado por 
um capataz egípcio, interveio em sua 
defesa e matou o agressor (Êx 2, 11-15). 

Moisés tem um temperamento 
impulsivo, não suporta prevaricações, 
vexames, abusos para com os mais 
fracos. Demonstra-o também no deserto 
para onde fugiu. Um dia está sentado 
junto a um poço, chegam algumas 
raparigas para dar de beber ao rebanho e 
alguns pastores expulsam-nas. Não 
tolera o abuso, põe-se em pé, bate-se 
com os velhacos e ajuda as pastoras a 
dar de beber ao gado (Êx 2, 16-22). 

A prudência e a experiência, a certa 
altura, sugerem-lhe que se modere, que 
deixe de se meter nos assuntos alheios. 
É doloroso assistir-se impotente às injus-
tiças cometidas contra os fracos, mas que 
fazer? Intervindo corre-se o risco de se 
ver envolvido em problemas demasiado 
sérios. O melhor é não pensar nisso e 
deixar estar! 

Moisés refugia-se junto de Jetro, o pai 
das raparigas, casa com uma das suas 
filhas e inicia uma vida pobre, mas 
tranquila. Sai todos os dias para levar a 
pastar o rebanho do sogro e só quer que 
o deixem em paz. 

Mas poderá alguém como ele 
esquecer os irmãos Israelitas, que, no 
Egipto, estão sob contínuos vexames por 
parte dos seus patrões? 

Deus, que conhece os seus senti-
mentos e os seus pensamentos, decide 
um dia revelar-lhe o seu projecto: quer 
libertar o seu povo da escravidão. 

O chamamento de Moisés está 
construído segundo o esquema clássico 
das vocações e com as imagens 
habituais para apresentar as manifes-
tações de Deus. Moisés está a pastar o 
rebanho do sogro junto do monte Horeb. 
De repente vê uma sarça que queima 
sem se consumir. Aproxima-se e ouve a 
voz de Deus que, depois de o ter 
convidado a descalçar-se, lhe diz: «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». 

O fogo é uma das imagens mais 
comuns na Bíblia para indicar a presença 
de Deus: no deserto o Senhor guiava o 
seu povo «numa coluna de fogo» (Ex 13, 
21), «o Senhor tinha descido sobre ela no 
fogo» (Ex 19, 18); «a voz de Deus 
falando no meio do fogo» (Dt 4, 33)., 

Também aqui o fogo indica a voz de 
Deus, que revela ao seu servo, a missão 
difícil e arriscada a que é chamado. 

A sarça ardente, que não se 
consome, exprime muito bem a «chama 
de Deus» que arde interiormente e dá 
trégua a Moisés. É a mesma de que fala 
Jeremias: «era um fogo devorador, 
encerrado nos meus ossos. Esforçava-                        
-me por contê-lo, mas não podia» (Jr 20, 
9).  Também aos discípulos de Emaús 
“ardia” o coração (Lc 24, 32), e Santa 
Jacinta, pastorinha de Fátima, sentia um 
fogo no peito. 

A imagem da sarça pode ter sido 
sugerida ao autor bíblico, por um 
fenómeno curioso que acontece no 
deserto: do dictamus albus – um arbusto 
com cerca de um metro – defluem óleos 
essenciais que, em dias muito quentes, 
se incendeiam. 
     Depois, as sandálias, completam o 
simbolismo da cena. Sendo feitas com a 
pele de um animal morto, são impuras e 
não podem ser introduzidas num lugar 
santo onde tem acesso apenas aquilo 
que evoca a vida (ainda nos dias de hoje 
são tiradas ao entrar numa mesquita, dos 
nossos irmãos muçulmanos).  

Dizendo que Moisés foi convidado a 
tirar as sandálias, o autor sagrado quer 
afirmar que ele entrou em contacto com 
Deus. A inspiração que teve não era uma 
sua fantasia, uma sua veleidade 
(vontade), mas provinha do Senhor. 

      Então, agora, é possível tentar 
reconstruir o que pode ter acontecido. Na 
solidão e no silêncio do deserto, talvez 
mesmo enquanto reflectia sobre a sorte 
do seu povo no Egipto, Moisés foi 
iluminado. Deus introduziu-o no seu 
mundo, instilou-lhe (infiltrou) no coração 
os seus próprios sentimentos, a sua 
paixão pela liberdade dos oprimidos. Fê-       
-lo entender que, para realizar o seu 
sonho, precisava de alguém como ele. 

Nesta experiência espiritual intensa e 
profunda, Moisés deu-se conta também 
das dificuldades que uma tarefa tão árdua 
apresentava e expôs ao Senhor a sua 
objecção: «Vou procurar os filhos de 
Israel e dizer-lhes: "O Deus de vossos 
pais enviou-me a vós." Mas se me per-
guntarem qual é o seu nome, que hei-de 
responder-lhes?». 

Na segunda parte da leitura, o Senhor 
responde revelando o seu nome. Diz a 
Moisés: dirás aos Israelitas «Eu sou 
Aquele que sou». 

Por que motivo Deus quer ser 
chamado de um modo tão estranho? Que 
significa este nome que aparece 
centenas de vezes na Bíblia? Quer dizer: 
dar-vos-eis conta de quem eu serei; 
vereis pelo que farei, quem sou eu. 

Que verão os Israelitas? Não será 
certamente um Deus que está tranquilo 
no paraíso, ocupado em manter em dia a 
contabilidade dos nossos pecados, que 
não quer ser disturbado, que se desinte-
ressa pelo que acontece na terra. 

O Deus que se revelará a Israel, será 
um Deus que vive com paixão os 
problemas do seu povo, que não tolera a 
opressão dos fracos, que intervém para 
libertar. 
      Notavam os rabinos, que o texto 
sagrado não diz que os Israelitas gritaram 
ao Senhor, mas que Ele viu a miséria do 
seu povo no Egipto  e ouviu  o seu grito. 
Os Israelitas gritavam de dor. Deus ouviu 
aquele lamento como uma invocação 
dirigida a Ele e decidiu ajudá-los. 

Deus não muda de nome. 
 Os seus sentimentos em relação a quem 
sofre, a quem suporta injustiças, a quem 
está debaixo de qualquer forma de 
opressão e de abuso permanecem os 
mesmos. Não muda sequer o modo como 
Ele realiza a libertação: serve-se dos 
seus anjos – é assim que é chamado 
Moisés (Ex 23,20.23) – faz as suas obras 
através daqueles que se deixam formar 
pela sua palavra, que cultivam no 
coração os seus sentimentos e os seus 
pensamentos e  que não têm medo de 
correr riscos. 
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Salmo Responsorial 
Sl 102 (103), 1-4.6-8.11(R. 8a) 

 Monição:  
 

A vivência do ser humano pode ter 
momentos de desalento, sobretudo quando 
renunciamos ao Amor de Deus. Mas a certeza 
do seu perdão leva a alma humana a bendizer 
o Senhor por todos os seus benefícios. 
  

Refrão: 
 

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. 
 

 

2.ª Leitura 
(1 Cor 10, 1-6.10-12) 

 

Monição:  
 

Com facilidade a murmuração pode 
dominar o coração do homem. Fixado nos 
problemas da vida e nos desafios por 
conquistar, nem sempre é fácil ao ser humano 
conseguir esperar em Deus. A Leitura que 
vamos escutar dá-nos a certeza que o 
coração jamais pode desfalecer quando 
percebemos, com nítidos exemplos, que é o 
Senhor que nos conduz pelo deserto. 

 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 

 

Irmãos: 1Não quero que ignoreis 
que os nossos pais estiveram todos 
debaixo da nuvem, passaram todos 
através do mar e na nuvem e no mar, 
2receberam todos o baptismo de 
Moisés. 3Todos comeram o mesmo 
alimento espiritual e todos beberam a 

mesma bebida espiritual. 4Bebiam de 
um rochedo espiritual que os acom-
panhava: esse rochedo era Cristo. 
5Mas a maioria deles não agradou a 
Deus, pois caíram mortos no deserto. 
6Esses factos aconteceram para nos 
servir de exemplo, a fim de não 
cobiçarmos o mal, como eles cobiça-
ram. 10Não murmureis, como alguns 
deles murmuraram, tendo perecido às 
mãos do Anjo exterminador. 11Tudo 
isto lhes sucedia para servir de 
exemplo e foi escrito para nos advertir, 
a nós que chegámos ao fim dos tem-
pos. 12Portanto, quem julga estar de pé 
tome cuidado para não cair. 

 

Palavra do Senhor 
 

 

Recomendação aos Leitores:  
 

Esta Leitura tem alguma dificuldade, pelo 
que requer a devida preparação.  

Faz uma leitura continuada –  óbviamente 
obedecendo à pontuação –  até “pois caíram 
mortos no deserto”. Dá um espaço de 2 
tempos (2 segundos) e retoma logo a leitura 
em “Esses factos aconteceram...” até 
“cobiçaram” e volta a dar mais 2 tempos. 
Finalmente “desliga” a leitura em “Tudo isto 
lhes sucedia...”. 

Exercita muito bem a leitura. 
Repara nas palavras: ignoreis (não é 

“inoreis”) / cobiçarmos / murmureis e 
murmuraram / perecido (não é “parecido”, nem 
“aparecido”) / exterminador / advertir / e 
outras. 

 

Comentário à 2.ª Leitura: 

A comunidade de Corinto é bastante 
boa, todavia, como acontece em todo o 
lado, tem também aspectos negativos: 
desentendimentos, imoralidades, invejas. 
Alguns cristãos estão convencidos de que 
basta o Baptismo para terem a certeza da 
salvação. Paulo dá-se conta de que os 
Coríntios se estão a agarrar a uma 
perigosa ilusão. 

Então, para corrigir esta falsa certeza, 
traz o exemplo do povo de Israel. Diz: 
todos os Israelitas acreditaram em 
Moisés e seguiram-no; atravessaram o 
mar Vermelho, estiveram sob a nuvem, 
comeram o maná e beberam a água 
saída da rocha; mas, por causa da sua 
infidelidade, nenhum deles entrou na 
Terra prometida. 

Ora, o mesmo pode acontecer aos 
cristãos. Estes devem lembrar-se de que 
os favores de Deus não produzem 
resultados de forma automática e quase 
mágica. Não basta ter acreditado em 
Cristo (o novo Moisés), ter sido 
baptizados (a passagem do mar 
Vermelho), ter recebido o Espírito (a 

protecção da nuvem), ter-se alimentado 
da Eucaristia (o Pão e o Vinho corres-
pondem ao maná e à água do deserto). É 
necessária uma vida coerente, doutro 
modo podem perder-se, como aconteceu 
aos Israelitas no deserto. 

 
 

Visita-nos: 
www.paroquiascesf.com 

Aclamação ao Evangelho 
(Mt 4, 17) 

 

Monição:  
 

Se no Salmo manifestávamos a confiança 
na Clemência e na Compaixão de Deus, no 
Evangelho iremos escutar de que modo essa 
clemência e compaixão se podem efectivar na 
nossa vida, senão por um voltar o nosso 
coração para Deus. 

 

Refrão: 
 

Glória a Vós, Jesus Cristo,  
Palavra do Pai 
   
Arrependei-vos, diz o Senhor; 
está próximo o reino dos Céus. 
 

 

Evangelho (Lc 13, 1-9 ) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Lucas 
 

1Naquele tempo, vieram contar a 
Jesus que Pilatos mandara derramar o 
sangue de certos galileus, juntamente 
com o das vítimas que imolavam. 
2Jesus respondeu-lhes: «Julgais que, 
por terem sofrido tal castigo, esses 
galileus eram mais pecadores do que 
todos os outros galileus? 3Eu digo-vos 
que não. E se não vos arrependerdes, 
morrereis todos do mesmo modo. 4E 
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? 5Eu digo-vos que não. E se 
não vos arrependerdes, morrereis 
todos de modo semelhante». 6Jesus 
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. 7Disse 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?’ 

 
 ________________________________________ 

 24-03-2019 – III Dom. da Quaresma – Pág. 4 
 



24-03-2019 – III Dom. da Quaresma – Pág. 5 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

8Mas o vinhateiro respondeu-lhe: 
‘Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, 
que eu, entretanto, vou cavar-lhe em 
volta e deitar-lhe adubo. 9Talvez venha 
a dar frutos. Se não der, mandá-la-ás 
cortar no próximo ano». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 
Comentário ao Evangelho: 
 

Na primeira parte do trecho são 
referidos dois factos de crónica: um crime 
cometido por Pilatos e a derrocada 
imprevista de uma torre perto da piscina 
de Siloé. 

Pilatos não era um homem de 
coração terno. Os historiadores referem 
vários episódios dramáticos protagoni-
zados por ele. O Evangelho de hoje conta 
um. 
      Alguns peregrinos vindos da Galileia 
para oferecerem sacrifícios no templo, 
provavelmente por ocasião da Páscoa, 
foram implicados num acto de sangue. 
      A Páscoa celebra a libertação do 
Egipto, portanto  é  inevitável  que  des-
perte em todo o Israelita aspirações à 
liberdade e agudize o sentimento de 
vingança contra a ocupação romana. É 
também possível que estes Galileus, 
numa atitude um pouco fanática, tenham 
começado por trocar alguma palavra mais 
pesada com os guardas, que depois 
tenham feito algum gesto provocatório e 
que por fim tenham passado das palavras 
às vias de facto: algum empurrão e um 
murro. 
       Pilatos que, durante as grandes 
festas, costuma transferir-se de Cesareia 
para Jerusalém com a finalidade de 
garantir a ordem e evitar sublevações, 
não tolera sequer a ideia de uma 
rebelião: manda intervir os soldados que, 
sem nenhum respeito pelo lugar santo, 
massacram os pobres Galileus. Um gesto 
brutal e sacrílego, um ultraje ao Senhor, 
uma provocação para com o povo que 
considera o templo morada do seu Deus. 
Ali até mesmo os sacerdotes, também no 
Inverno, devem caminhar descalços. 

Por que é que o Senhor não 
transformou em cinza os responsáveis 
por este crime? Os fariseus têm uma 
resposta: afirmam que não há castigo 
sem culpa. Se Deus quis que aqueles 
Galileus fossem tratados assim, isto 
significa que estavam carregados de 
pecados. Mas como aceitar esta expli-
cação? O pecador é Pilatos, os malvados 
são os soldados romanos. 
      Alguém vai dizer a Jesus o que 
aconteceu. Pensa talvez arrancar da sua 

boca um juízo severo de condenação, 
uma tomada  de posição  anti-romana. Há  
quem pense envolvê-lo numa revolta ar-
mada. Diante de tal crime não será 
possível, certamente, exortar à paciência 
e ao perdão! Fará pelo menos uma 
declaração gritante contra Pilatos. 

Mas Jesus surpreende os seus 
interlocutores perturbados e chocados: 
não perde a calma, não deixa escapar 
palavras descontroladas. Antes de mais, 
exclui que exista uma relação entre a 
morte destas pessoas e as culpas que 
elas cometeram; depois convida a tirar 
uma lição deste acontecimento: deve ser 
visto – diz Ele – como um chamamento à 
conversão. 
     Para esclarecer melhor o seu 
pensamento lembra um outro facto de 
crónica: a morte de 18 pessoas, provo-
cada pela derrocada de uma torre, 
acontecida provavelmente durante a 
construção de um aqueduto  perto  da  
piscina  de Siloé. Estas pessoas – diz 
Jesus – não foram  punidas pelas suas 
culpas: morreram por uma fatalidade, em 
seu lugar podiam estar outras. Também 
este acontecimento deve ser visto como 
um chamamento à conversão. 

A resposta de Jesus parece evitar o 
problema. Por que é que Ele não toma 
posição perante o massacre? Surpreende 
a sua resposta porque Ele foi sempre 
muito concreto e certamente não tem 
medo de dizer aquilo que pensa. 
     As estruturas opressivas (como é a de 
Pilatos) normalmente são muito sólidas, 
têm raízes profundas, defendem-se com 
meios poderosíssimos. É verdadeiramen-
te uma ilusão pensar que possam ser 
vencidas de um momento para o outro. 
Há quem acredite que o recurso à 
violência possa ser um modo eficaz, 
rápido e seguro para restabelecer a 
justiça. É a pior das ilusões! O uso da 
força não produz nada de bom, não 
resolve os problemas, cria apenas outros 
novos e ainda mais graves. 
      Jesus não se pronuncia directamente 
sobre o crime cometido por Pilatos. Não 
quer deixar-se envolver naquelas conver-
sas inúteis onde nos limitamos a 
praguejar e a maldizer. Ele não é certa-
mente insensível aos sofrimentos e às 
desgraças, comove-se até às lágrimas 
por amor à sua pátria. Todavia sabe que 
a agressividade, o desdenho, a ira, o 
ódio, o desejo de vingança não servem 
para nada, antes pelo contrário, são 
contraproducentes. Estes sentimentos 
levam apenas a gestos desconsiderados 
que complicam ainda mais a situação. 

O chamamento de Jesus à conversão 
é um convite a mudar o modo de pensar. 

Os Judeus cultivam sentimentos de 
violência, de vingança, de rancor contra 
os opressores. Estes não são os senti-
mentos de Deus. É urgente que revejam 
a sua posição, que renunciem à 
confiança que depõem no uso da espada. 
Infelizmente não estão dispostos à 
conversão e assim, quarenta anos mais 
tarde, morrerão todos (culpados e ino-
centes), num novo massacre. 
      Jesus não procura escapar ao 
problema, propõe uma solução diferente. 
Recusa os paliativos. Convida a intervir 
naquela que é a raiz do mal. E inútil iludir-    
-se de que se possa mudar algo substi-
tuindo simplesmente aqueles que detêm 
o poder. Se os novos não têm um 
coração novo, se não seguem uma lógica 
diferente, tudo fica como antes.  Seria 
como  mudar os  actores de um espectá-
culo sem modificar o texto que devem 
recitar. Hoje, seria como mudar os 
ministros, mas manter a mesma política. 

Esta a razão pela qual Jesus não 
adere à explosão colectiva de desdenho 
contra Pilatos. Ele convida à conversão, 
propõe uma mudança de mentalidade. 
Somente pessoas que se tornam diferen-
tes, somente pessoas com o coração 
novo podem construir um mundo novo. 
Esta é a solução definitiva. 

Depois, que tempo temos há nossa 
disposição para operar esta mudança de 
mentalidade? Pode ser dilatado por 
alguns meses, por alguns anos? A estas 
perguntas Jesus responde na segunda 
parte do Evangelho de hoje  com a 
parábola da figueira. 

Na Bíblia fala-se muitas vezes desta 
planta que, duas vezes por ano, na 
Primavera e no Outono, dá frutos 
dulcíssimos. Nos tempos antigos, era o 
símbolo da prosperidade e da paz (1 Rs 
5, 5; Is 36, 16). No deserto do Sinai os 
Israelitas sonhavam uma terra com abun-
dantes nascentes de água, campos de 
trigos e... figueiras  (Dt 8, 8; Nm 20, 5). 
      A mensagem da parábola é clara: de 
quem ouviu a mensagem do Evangelho, 
Deus espera frutos deliciosos e abun-
dantes. Não quer práticas religiosas 
exteriores, não se contenta com aparên-
cias (na Primavera, a figueira dá fruto, 
ainda antes de dar folhas), procura obras 
de amor. 

Ao contrário dos outros evangelistas 
que falam de uma figueira estéril que é 
seca logo ou quase (Mc 11,12-24; Mt 21, 
18-22), Lucas, o evangelista da miseri-
córdia, introduz mais um ano de expec-
tativa, antes da intervenção definitiva. Ele 
apresenta  um  Deus  paciente,  tolerante  

________________________________________ 
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para com a fraqueza humana, 
compreensivo com a dureza da nossa 
mente e do nosso coração. 
      Esta atitude longânime (generosa) 
não deve porém ser entendida como in-
diferença perante o mal, não é uma 
aprovação da negligência, do desinte-
resse, da  superficialidade. O tempo da 
vida é demasiado precioso para que se 
possa desperdiçar um só instante. Logo 
que se vislumbra a luz de Cristo é 
necessário acolhê-la e segui-la, ime-
diatamente. 

A parábola é um convite a considerar 
a Quaresma como um tempo de graça, 
como um novo «ano precioso» que é 
concedido à figueira (a cada pessoa) para 
dar frutos. 

 
 

 

Oração Universal 

 
1 –  Pela Igreja, atenta à voz do Senhor que lhe fala, 

como falou a Moisés, na sarça ardente, 
para que proclame com alegria a Boa Nova, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelas vítimas de todas as violências, 

da opressão, da fome e dos maus tratos, 
para que sejam ouvidas pelo Senhor  
      que faz justiça, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Pelos cristãos que neste tempo da Quaresma, 

se arrependem e convertem ao Senhor, 
para que aprendam a perdoar e a ser bons, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Pelos doentes e por todos os que sofrem 

e pelos que não têm ninguém que os escute, 
para que vivam unidos à paixão do Salvador 
oremos, irmãos. 
 

5 –  Por todos os que o Senhor aqui reuniu, 
para que nos faça chegar um dia junto d’Ele 
e nos sacie dos bens da sua casa, 
oremos irmãos. 
 

 

 

Antífona da Comunhão 
 

As aves do céu encontram abrigo e as 
andorinhas um ninho para os seus filhos, 
junto dos vossos altares, Senhor dos 
Exércitos, meu rei e meu Deus.  
Felizes os que moram em vossa casa e a 
toda a hora cantam os vossos louvores. 
 
 

 

 

Agenda Santoral 
 

Dia 25 – Anunciação do Senhor. 
 

 

 

Esse rochedo era 

Cristo 
 

O deserto é, na concepção bíblica, 
uma das experiências mais fortes e mais 
determinantes no caminho da humani-
dade para Deus. A aridez do relevo, a 
inexistência de vida, a monotonia do 
horizonte e o desgaste que provoca em 
quem nele caminha faz do deserto uma 
realidade que, à partida, não faz parte 
dos planos do Homem. No entanto, é 
também no deserto que as opções do 
homem se tornam práticas e determi-
nantes, em que se secundariza o que não 
tem importância e que se descobrem as 
verdadeiras referências e necessidades. 
Por este mesmo motivo, na História da 
Salvação, Deus possibilitou muitos 
momentos de deserto ao Povo de Israel, 
ajudando a percorrer um caminho austero 
e frutuoso que o ajudou a saber colocar o 
coração no próprio Deus.  

Neste ambiente de ausência do 
essencial, a água é vital para a sobre-
vivência de Israel, e todo o esforço do 
Povo passa pela descoberta da água, da 
nascente de água viva que lhe garantiria 
a vida. Por este mesmo motivo, e em 
alusão à experiência do Povo de Israel 
pelo deserto, São Paulo identifica a Cristo 
como o rochedo donde brota a água para 
o povo sedento. Cristo é o rochedo donde 
brota esta mesma água para a Igreja, 
novo Israel.  

Passando o olhar pelas vivências dos 
homens dos nossos tempos, quantos 
desertos fazem parte da vida e da história 
de cada pessoa! No entanto, os desertos 
não têm o fim em si mesmo, pois são 
lugares de encontro com o essencial e 
com o substancial!  

A sede que o nosso peregrinar nos 
provoca não tem carências, pois continu-
amente nos é assegurada a verdadeira 
nascente, o Coração de Deus, donde 
brota a água viva. 

 
 

 

Talvez venha a dar 

frutos 
 

Não faz muito tempo que escutá-
vamos esta teofania de Deus, precisa-
mente na celebração do Baptismo de 
Jesus. Curiosamente, as manifestações 
do Pai Eterno ao longo dos Evangelhos 
resumem-se a manifestar a Sua 
Paternidade e a revelar Jesus como o 
Seu Filho muito amado. Compreender a 
nossa filiação divina à luz da pedagogia e 
paciência como Deus nos assiste e cuida, 

leva-nos a entender melhor a parábola 
apresentada por Jesus.  

O Senhor age connosco a partir do 
Seu Coração Misericordioso, procurando 
em todo o tempo e lugar a possibilidade 
de nos fazer participantes da sua vida 
divina. Certo é que, em muitas ocasiões, 
podemos identificar a incredulidade ou a 
ingratidão humanas, mas, também aí, 
Deus age com a esperança de que o 
amor dará frutos no coração do Homem.   

Nesta Quaresma o amor deverá dar 
frutos na nossa vida, para que não nos 
tornemos estéreis. Assim sendo, partindo 
da esmola, do jejum, da oração e das 
demais práticas penitenciais que se 
possam fazer, é necessário que o critério 
seja sempre à luz de Deus e para ele, 
como prova do imenso amor que temos 
para com Ele, reconhecidos pelas provas 
de Amor que Ele nos deu e continua a 
dar, e com vontade de entrar em maior 
intimidade com Ele, salvaguardando o 
bem que podemos fazer aos irmãos.  

O tempo da Quaresma é um tempo 
de deserto, onde o recolhimento nos leva 
a colocar o olhar sobre o essencial e a 
tudo entregar, como verdadeiros filhos, 
nas mãos do Pai. 
 

 

Os Papas 

Do apóstolo Pedro (1.º Papa) 

até ao Papa Francisco 
 

“São Pio X” 

(1903  –  1914) 
 

(...continuação) 
 

Foi durante o pontificado de São Pio 
X, no dia 5 de Outubro de 1910, que o 
movimento republicano português acabou 
por triunfar, criando a lei anticlerical. Na 
sequência, o Vaticano cortou relações 
diplomáticas com Portugal, e os prelados 
portugueses em relação ao regime, até 
ao golpe de Estado de Sidónio Pais, em 
1917. 

Beatificado em 1951 e canonizado 
por Pio XII em 1954, São Pio X faleceu 
na noite de 19 para 20 de Agosto de 
1914, vendo a Europa envolvida na 
Primeira Guerra Mundial. Os seus restos 
mortais foram transladados para a capela 
da Aprersentação da basílica de São 
Pedro, onde foi erguido um monumento 
fúnebre em sua memória. 

 
 

Visita-nos 
www.paroquiasacesf.com 

 
________________________________________ 

 24-03-2019 – III Dom. da Quaresma – Pág. 6 



 

24-03-2019 – III Dom. da Quaresma – Pág. 6 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

És insubstituível  (89) 

 

Tu nasceste vencedor!  
Hoje, vencer não é não cometer erros 

ou falhas, mas reconhecer as nossas 
limitações e corrigir as nossas rotas. 
Vencer é não desistir.  

Espera-se que te lembres de que esta 
rúbrica “És insubstituível” relata sempre 
uma parte preciosa da tua biografia, 
silenciosa, mas real. Quando foi dada a 
partida da grande corrida da vida e o 
relógio do tempo começou a contar a tua 
existência, tu brilhaste. 

Vive a vida com confiança. 
 

 

A Bíblia 
Os Livros da Sabedoria (1) 

 

A literatura de Israel aproxima-se 
ainda mais da cultura envolvente pelos 
escritos chamados de sabedoria. Sob 
uma forma inicialmente espontânea e 
depois reflectida, frequentemente poética, 
é uma filosofia de vida que assim se 
procura e se exprime. 

 
 

 

Sabias que... 
 

A figueira 
 

A figueira é mencionada mais de 50 
vezes na Bíblia; era um dos símbolos da 
Terra Prometida.  Os figos eram amas-
sados com farinha para fazer «pão de 
figo». Deixavam-se secar como «figos 
secos». Com eles elaboravam-se cata-
plasmas medicinais muito apreciadas. 

Em Bet-fagué (casa dos figos) fabri-
cava-se licor de figo. 

A primeira Abigail ofereceu a David 
200 pães de figos secos. Assim conquis-
tou o seu coração e paladar, tornando-se 
a sua esposa. 

 
 

 

Dar bons frutos 
 

A figueira era uma árvore muito 
abundante e apreciada em Israel. Os 
seus frutos consumiam-se apenas 
colhidos ou secos. Sentar-se à sombra da 
figueira é símbolo de vida e de bem-estar. 

A parábola da figueira estéril fala da 
misericórdia de Deus, que vai mais além 
dos prazos previstos. 

Quem é esse «vinhateiro» que 
intercede pela figueira? As primeiras 
comunidades viram nesta figura o próprio 
Jesus, profeta da misericórdia, do amor e 
da paciência de Deus. A Quaresma é um 
tempo para experimentar a misericórdia 
de Deus, que sempre confia em nós e 
espera as nossas boas obras. 

E nós? Somos  figueiras que apenas 
produzem folhas... ou estamos dispostos 
a dar frutos? Como Jesus, temos apren-
dido a ser misericordiosos? 

 
 

 

Oração 
 

Obrigado, Pai, pela paciência que 
tens comigo. 

Obrigado por esperar que as minhas 
mãos fechadas se abram ao milagre do 
respeito e da tolerância. 

Obrigado por esperar que troque os  
insultos por palavras amáveis; brisa 
fresca em dias de calor. 

Obrigado por esperar que o meu 
olhar orgulhoso se transforme em 
humilde corrente de água que rega os 
campos para uma colheita de amizade. 

Obrigado, Pai, por tudo isto. 
 

 

 

H u m o r 
 

O telefone toca, à noite... 
Marido: 
– Se for para mim, diz que eu não 

estou em casa! 
Mulher atende e diz: 
– Ele está em casa! 
Marido: 
– Mas... que diabos, eu acabei de 

dizer... 
Mulher: 
Era para mim, querido. 
 

 

Aniversários 
 

Esta semana estão de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, os seguintes 
Leitores: 

– Jorge Moreira, da Paróquia de 
Carvalhosa, na próxima quarta-feira, dia 
27 de Março. 

– Justina Carneiro, da Paróquia de 
São Pedro de Sanfins de Ferreira, na 
próxima quinta-feira, dia 28 de Março. 

– Teresa Moreira, da mesma 
Paróquia de São Pedro de Sanfins de 
Ferreira, na próxima sexta-feira, dia 29 de 
Março. 

A estes aniversariantes de parabéns, 
Teresa, Justina e Jorge, o Jornal do 
Leitor deseja-lhes muitas felicidades. 

 
 

 

 

ESCALA  DE  LEITORES 

24-03-2019   –   III Dom. 

Quaresma  

 
C A R V A L H O S A 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Respons. 
Paula 

Carvalho 

Alexandra 

Brito 

Avisos 
Rosa 

Menezes 

Martinho 

Matos 

1.ª Leitura 
José Maria 

Matos 

Joaquim 

Martins 

2.ª Leitura 
Gisela 

Meireles 

Graça 

Coelho 

Oração 
Universal 

Rosa 

Menezes 

Martinho 

Matos 
 

E I R Í Z 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Ana Rita 
Assunção 

Matos 

2.ª Leitura 
Susana 

Pacheco  

Paula 

Meireles 

Oração 
Universal 

Carla 

Cunha 

Mónica 

Gonçalves 
 

S A N F I N S 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Júlia 

Machado 

Raquel 

Barros 

2.ª Leitura 
Glória 

Neto 

Sofia 

Santos 

Oração 
Universal 

Justina 

Carneiro 

Carla G. 

Sousa 
 

F I G U E I R Ó 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Cristina 

Ferreira 

Manuel 

Leão 

1.ª Leitura Cristina 

Ferreira 

Albertina 

Matos 
2.ª Leitura Fernando 

Neto 

Diana 

Reguenga 
Oraç. Fiéis Miguel 

Fonseca 

Manuel 

Leão 
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