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Quaresma, tempo de 
revisão da Aliança 

 
«Caríssimos: Cristo morreu uma só vez 

pelos pecados – o Justo pelos injustos – 
para vos conduzir a Deus.» 

 
Ensina o Concílio Vaticano II: «Ponham-

-se em maior realce, tanto na Liturgia como 
na catequese litúrgica, os dois aspectos 
característicos do tempo quaresmal, que 
pretende, sobretudo através da recordação 
ou preparação do Baptismo e pela 
Penitência, preparar os fiéis, que devem 
ouvir com mais frequência a Palavra de 
Deus e dar-se à oração com mais 
insistência, para a celebração do mistério 
pascal.» (SC, 109). 

Na Quaresma a Igreja convida-nos a 
escutar mais e melhor a Palavra de Deus, a 
dedicarmo-nos à oração e a frequentar os 
sacramentos (SC). Recorda-nos a Paixão 
de Jesus Cristo para nos animar a uma 
renovação da nossa Aliança Baptismal na 
noite da Vigília Pascal. 

Somos na vida, como os instrumentos 
de corda: estamos continuamente a baixar 
de tom e torna-se necessário subi-lo de vez 
em quando, para manter a afinação. 

O compromisso de santidade é pessoal, 
e não colectivo. No momento de prestar 
contas a Deus, aparecemos sós na Sua 
Presença. É certo que Deus nos salva 
dentro de uma comunidade – a família dos 
filhos de Deus que é a Igreja –, mas chama-
-nos e salva-nos um a um. 

Não vale, portanto, refugiar-se no 
anonimato, na multidão, à hora de revermos 
a nossa Aliança Baptismal.  

Perguntemo-nos com seriedade na 
presença do Senhor: Como temos vivido a 
nossa Aliança Baptismal? Vivemos 
habitualmente na graça de Deus? 
Procuramos  ouvir  a  Palavra  de Deus com  
  

espírito de Fé? Acolhemos o Alimento dos 
Sacramentos como o Senhor nos propõe? 
____________________________________________ 

Pastoral da Saúde 
A visita ao Doente  

Boas e más práticas – (7)  
por José Carlos Bermejo 

 
José Carlos Bermejo, é religioso camiliano e director do 

Centro de Humanización de la Salud (Tres Cantos, Madrid). É 
especialista em relação de ajuda e tem uma grande 
experiência em pastoral da saúde. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_________________________________________ 

_________________________ 
______________ 

 

 

A morte de Ivan Ilitch 
 
Tolstoi presenteou-nos com uma obra 

de arte com este título. Deveria ser lida por 
todos os profissionais de saúde... e por 
todos aqueles que, algum dia, haverão de 
entrar em contacto com pacientes em final 
de vida. 

Ivan Ilitch está de facto muito mal. 
Diantre dele passam também os visitantes 
carregados de boas intenções. O que 
dizem? Ilitch é generoso em mostrar o que 
pensa e o que sente ao ouvir os comen-
tários dos visitantes. 

O protagonista desta obta é Ivan Ilitch, 
um burocrátazinho que, na sua infância, foi 
educado com as convicções de, um dia, 
poder alcançar um lugar dentro do governo 
do império czarista. Gradualmente, os seus 
ideais vão-se realizando; mas aperceber-se-
-á de que não serviu de nada esse esforço;  
porque, ao chegar perto da posição com 
que sempre sonhou, irá debater-se com o 
dilema de ter de não só decifrar o 
significado de tamanho sacrifício mas de 
também avaliar o mal-estar reinante no 
pequeno ambiente familiar que conseguiu  
construir. Um dia, fere-se ao reparar umas 
cortinas e começa a sentir uma dor de que 
padece constantemente. Esse golpe é total- 

mente simbólico: quando sobe uma escada 
e quando está no degrau mais alto – não só 
da escada mas também do estatuto que 
adquiriu na sua posição social – cai e então 
começará o seu declive. Lentamente Ivan 
Ilitch irá morrendo e formulando para si 
mesmo o porquê dessa morte e dessa 
solidão que o corrói, apesar de estar 
rodeado de pessoas do mundo aristocrático 
e comme il faut que ele próprio construiu.                                
                         (Continua.. 

____________________________________________ 

És insubstituível  (42) 
 
Hoje tu procuras lugares calmos e sem 

tumultos, naquele tempo ninguém te 
seguraria  na barriga da tua mãe. Querias 
dar a cara ao mundo. De repente... Incrível! 
Abriram a porta. Tu nasceste! Todavia, 
espera! O mundo começou a sesabar sobre 
ti. Aspiram o teu nariz, amassaram-te, a luz 
feriu os teus olhos. Tu suspiraste: “Que 
aflição!” 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Na praia, um varaneante, para se exibir, 
mostra os músculos, faz um mergulho 
acrobático, pavoneia-se em frente das 
raparigas. 

Entetanto, um rapazinho que o obse-
rvava, começa a imitar tudo o que ele faz. 
Uma vez, duas vezes, três vezes. O 
exibicionista, aborrecido com aquilo, diz à 
mãe do rapazinho: 

– A senhora desculpe, mas o seu filho 
não pára de me imitar. Podia dizer-lhe 
alguma coisa? 

E a mãe: 
– Claro que sim – Ó Paulinho, pára lá de 

armar em parvo! 
___________________________________________________________

Boa leitura e até para a semana 

I Dom. da Quaresma 
 

Tudo é provisório nesta vida. As obras 
dos homens acabarão por ser reduzidas a 
cinza, pela natural erosão, ou pela sanha 
demolidora dos que hão-de vir depois de 
nós. Que monumentos conservamos, 
daqueles que foram construídos há milhares 
de anos? 

Na verdade, só as obras de Amor vão 
perdurar eternamente, resistindo ao 
desgaste do tempo. Construamos, pois, 
uma vida definitiva, procurando valores que 
resistem à lei da morte. 

A Quaresma iniciada na Quarta-feira de 
Cinzas, preparando-nos para a Páscoa da 
Ressurreição do Senhor, é um desafio que 
a Igreja nos lança para uma revisão de tudo 
o que fazemos na vida. Queremos 
responder a este desafio pela conversão 
pessoal.  

Procuremos construir para a eternidade. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Gn 9, 8-15) 
 
Monição:  
 

Como resposta ao sacrifício oferecido por 
Noé, ao sair da arca depois do dilúvio, o Senhor 
faz uma aliança com ele e, por ele, com toda a 
criação. 

O arco-íris, que se forma depois da chuva, 
ficará como sinal sensível desta promessa do 
Senhor. A Aliança com Noé, a primeira das que 
vão seguir-se, aparece neste lugar como uma 
mensagem de reconciliação, tema dominante da 
Quaresma. 

 
Leitura:  
 

Leitura do Livro do Génesis 
  
8Deus disse a Noé e a seus filhos: 
9«Estabelecerei a minha aliança 
convosco, com a vossa descendência 10e 
com todos os seres vivos que vos 
acompanham: as aves, os animais 
domésticos, os animais selvagens que 
estão convosco, todos quantos saíram 
da arca e agora vivem na terra. 
11Estabelecerei convosco  a minha alian- 

ça: de hoje em diante nenhuma criatura 
será exterminada pelas águas do dilúvio 
e nunca mais um dilúvio devastará a 
terra». 12Deus disse ainda: «Este é o sinal 
da aliança que estabeleço convosco e 
com todos os animais que vivem entre 
vós, por todas as gerações futuras: 
13farei aparecer o meu arco sobre as 
nuvens, que será um sinal da aliança 
entre Mim e a terra. 14Sempre que Eu 
cobrir a terra de nuvens e aparecer nas 
nuvens o arco, 15recordarei a minha 
aliança convosco e com todos os seres 
vivos e nunca mais as águas formarão 
um dilúvio para destruir todas as 
criaturas». 
 

Palavra do Senhor. 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

O texto é homogéneo e tem duas partes 
nítidas, introduzidas pelo inciso "Deus disse". 
Preparar as enumerações com uma cesura, 
"Estabelecerei a minha aliança / convosco, / com 
a vossa descendência / e com todos...".  

Atenção às palavras: estabelecerei / 
exterminada / devastará (não é “desvastará”) / e 
outras. 

 
Comentário: 
 

A aliança de que fala o texto não é 
ainda a que veio a ser feita com o povo 
escolhido, mas é a chamada «aliança 
cósmica», com toda a humanidade e com 
toda a obra da criação. Quando lemos o 
texto do dilúvio na Igreja – os estudiosos 
falam de duas fontes fundidas e 
entrelaçadas, a da tradição javista e a da 
tradição sacerdotal –, não devemos ficar 
parados ou perdidos nas questões histórico-
literárias e nas interessantes semelhanças 
com outros relatos, ou mitos, de diversas 
culturas antigas que falam de cataclismos 
imemoriais do género. Como se lê em 2 Tim 
3, 15-17, o que acima de tudo nos interessa 
no contacto com «toda a Escritura, inspirada 
por Deus», é alcançar «a sabedoria que 
conduz à salvação por meio da fé em Jesus 
Cristo».  

É fácil de detectar «o ensino» que no 
texto nos é oferecido.  Quando a humanida- 
 

de se perde no pecado, transgredindo a lei 
impressa na obra da criação, a harmonia da 
própria da natureza transtorna-se, voltando 
ao caos inicial (cf. Gn 1, 2), e corre sério 
risco a subsistência do ser humano (muito 
se tem dito a propósito da Sida, que não é a 
vingança de Deus, mas é a própria natureza 
a vingar-se).  

Na Sagrada Escritura o fenómeno do 
dilúvio tem a particularidade de não ser 
apresentado como fruto de caprichos 
maléficos e invejas dos deuses pagãos – 
assim era nos mitos sumérios e babilónicos 
–, mas como consequência do pecado e em 
ordem ao recomeço de uma nova era de 
regeneração e harmonia universal. A 
aliança a que dá lugar o dilúvio revela o 
verdadeiro interior de Deus para com a sua 
criatura: Ele é Pai providente que cuida 
carinhosamente de tudo o que criou, 
particularmente do homem; Deus, «mesmo 
quando castiga, não esquece a sua 
misericórdia» (cf. Habc 3, 2).  

V. 12-16 «O arco-íris» – fenómeno 
natural anterior ao dilúvio – adquire um 
significado simbólico. Ele é o sinal da 
benevolência divina, expressa em 
categorias de aliança, para com toda a 
criação; não é mais um tremendo arco de 
guerra (o termo hebraico, quéxet, é o 
mesmo), mas é sim o abraço de paz do 
Criador! Ainda que persistam na memória 
dos povos tremendas catástrofes, como o 
dilúvio, justo castigo do pecado, o ser 
humano não deve viver esmagado sob o 
pesadelo constante dos terrores que não 
podem deixar de sentir aqueles que ignoram 
a Revelação divina.  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
S/ 24 (25), 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 (R. cf. 10) 

  
Monição:  
 

Para respondermos a interpelação que o 
Senhor nos fez na primeira leitura, o Espírito 
Santo coloca em nossos lábios um salmo de 
louvor. 

Deus oferece-nos uma Aliança de amor, com 
toda a criação e nós proclamamos a felicidade 
dos que são felizes a essa aliança. 
 

Escala da Semana  –   Leitores  –  18 de Fevereiro   –   I Dom. da Quaresma   (Ano B) 

Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) Função 
Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Gisela Meireles    Graça Coelho    
Avisos Jacinta Carneiro    Carla Sousa    

Admonição         
1.ª Leitura Rosa Matos Susana Pacheco Gracinda Nunes José Pedro Diana Pinto Salomé Nóbrega Madalena Bessa Carla Sousa 
2.ª Leitura Luís Miguel Carla Cunha Vera Moura Carla Sousa Rui Cardoso Sónia Raquel Alex.Reguenga Júlia Machado 
Oraç.  Fiéis Joaquim Mendes Ana Rita (7.º Ano catq.) Diana Santos João Miguel Rita Meireles Luísa Abreu Sofia Santos 

Ação Graças         
Suplente Gisela Meireles    Graça Coelho    
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Refrão: 
 

TODOS OS VOSSOS CAMINHOS, SENHOR,  
SÃO AMOR E VERDADE 
PARA OS QUE SÃO FIÉIS À VOSSA ALIANÇA. 
  
Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, 
ensinai-me as vossas veredas. 
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, 
porque Vós sois Deus, meu Salvador. 
  
Lembrai-Vos, Senhor, das vossas misericórdias 
e das vossas graças que são eternas. 
Lembrai-Vos de mim segundo a vossa clemência, 
por causa da vossa bondade, Senhor. 
 
O Senhor é bom e recto, 
ensina o caminho aos pecadores. 
Orienta os humildes na justiça 
e dá-lhes a conhecer a sua aliança. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (1 Pd 3, 18-22) 

 
Monição: 
 

São Pedro anuncia-nos a Paixão, Morte e 
Ressurreição do Senhor que Ele ofereceu pelos nossos 
pecados. 

Foi Ele que levou ao Paraíso todos os justos do 
Antigo testamento que se mantiveram fiéis à Aliança 
com Noé. 
 
 Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola de São 
Pedro 
 

Caríssimos: 18Cristo morreu uma só 
vez pelos pecados – o Justo pelos 
injustos – para vos conduzir a Deus. 
Morreu segundo a carne, mas voltou à 
vida pelo Espírito. 19Foi por este Espírito 
que Ele foi pregar aos espíritos que 
estavam na prisão da morte 20e tinham 
sido outrora rebeldes, quando, nos dias 
de Noé, Deus esperava com paciência, 
enquanto se construía a arca, na qual 
poucas pessoas, oito apenas, se 
salvaram através da água. 21Esta água é 
figura do Baptismo que agora vos salva, 
que não é uma purificação da imundície 
corporal, mas o compromisso para com 
Deus de uma boa consciência, pela 
ressurreição de Jesus Cristo, 22que subiu 
ao Céu e está à direita de Deus, tendo 
sob o seu domínio os Anjos, as 
Dominações e as Potestades. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendações 
 

Eis uma leitura difícil de proclamar. A riqueza 
das circunstâncias e dos títulos cria um 
emaranhado tal que só o tom de voz aliado a 
uma grande capacidade respiratória podem 
deslindar. O leitor que não perceba o que o texto 
diz, não leia. Atenção a palavras ou expressões, 
como pregar (prègar), prisão da morte, paciência, 
imundície, consciência. 
 

A 1.ª Carta de Pedro, donde é tirada a 
Leitura, parece ter como base uma 
catequese baptismal; aparece na liturgia de 
hoje em relação com a 1.ª Leitura, que fala 
do dilúvio, o qual é apresentado aqui como 
figura do Baptismo. 

V.18 «Morreu segundo a carne, mas 
voltou à vida pelo Espírito (cf. 1 Pe 2, 
21.24; Rom 6, 10; Hbr 9, 28). Foi por este 
(Espírito) que Ele foi pregar aos espíritos 
que estavam na prisão da morte…»          
A tradução procura oferecer aos fiéis que 
ouvem a Leitura uma forma de entenderem 
um texto deveras difícil. O v.18 pode 
entender-se: «morto» como homem, e 
«vivo» como Deus (cf. Rom 1, 4; 1 Tm 3, 
16.), ou talvez se trate antes de uma 
formulação primitiva para exprimir que 
Jesus, ao morrer, abandonou de vez a sua 
condição mortal para passar a viver no seu 
estado glorioso e imortal.  

V. 19 «Pregar» sempre indica, no NT, a 
pregação da salvação. Esta pregação de 
Jesus «aos espíritos que estavam na 
prisão» é a referência bíblica mais clara à 
verdade professada no Credo acerca de 
Jesus que «desceu à mansão dos mortos» 
(cf. 1 Pe 4, 6; Rom 10, 6-7; Ef 4, 8-9; Apoc 
1, 18; Mt 12, 40; Lc 23, 43; Act 2, 31) a 
anunciar-lhes a mensagem da salvação, 
segundo uns com a sua alma separada do 
corpo, segundo outros na sua nova 
condição gloriosa. Lembramos que a 
«mansão dos mortos» (o Xeol hebraico, o 
Hades grego, os Infernos em latim) 
representava o estado dos que tinham 
morrido, que se pensava ser num espaço 
interior da Terra.  

V. 20 «Se salvaram através da água»: 
Noé, a mulher, 3 filhos e 3 noras (8 
pessoas, sem contar os netos: cf Gn 6 – 9).      

Como se vê, a água aqui não é tomada 
no seu aspecto de castigo e destruição, 
como uma água mortífera, mas como uma 
água salvadora, um meio de os sobrevi-
ventes se salvarem, navegando através da 
água. Com efeito, se o Baptismo salva, não 
é pelo facto de limpar a sujidade do corpo, 
mas é «pela ressurreição de Jesus» (v. 21), 
quando a Ele se adere pela fé concretizada 
nas promessas do Baptismo, isto é, «o 
compromisso para com Deus de uma boa 
consciência» (v. 22).  

22: «Subiu ao Céu» é uma clara 
referência à Ascensão de Jesus, bem 
atestada no N. T., e frequente nos Escritos 
Paulinos (Mc 16, 19; Lc 24, 50-51; Jo 6, 62; 
Act 1, 33-34; Rom 8, 34; Ef 1, 20; Col 3, 1; 
Hebr 1, 3; 8, 1; 10, 12; 12, 2). «E está à 
direita de Deus» exprime a suma dignidade 
de Cristo, acima de todas as criaturas, bem 
como o seu domínio sobre todas elas, 
incluindo  as  criaturas mais elevadas e invi- 
 

síveis, isto é, o mundo dos anjos, «Anjos, 
Dominações e Potestades», seres que 
também em São Paulo englobam 
vagamente espíritos bons e maus, não 
sendo fácil estabelecer sempre a distinção.  
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

( Mt 4, 4b ) 
 

Monição:  
 

O Evangelho convida-nos a deixar de lado a 
preocupação excessiva sobre o que havemos de 
comer e a voltarmo-nos generosamente para o 
acolhimento da Palavra de Deus, alimento do nosso 
espírito. 

Agradeçamos este ensinamento e aclamemos o 
Evangelho da nossa salvação. 

 
Refrão: 
 
Glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor. 
 
Nem só de pão vive o homem, 
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 
____________________________________________ 

Evangelho  (Mc 1, 12-15) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 

 
Naquele tempo, 12o Espírito Santo impeliu Jesus 

para o deserto. 13Jesus esteve no deserto quarenta 
dias e era tentado por Satanás. Vivia com os animais 
selvagens e os Anjos serviam-n’O. 14Depois de João ter 
sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a 
pregar o Evangelho, dizendo: 15«Cumpriu-se o tempo e 
está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e 
acreditai no Evangelho». 

 
Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

 Todos os anos temos no 1.º Domingo 
da Quaresma o texto evangélico das 
tentações de Jesus; neste ano “B”, temo-las 
na forma mais simples, desprovida de 
qualquer espécie de encenação, a do 
Evangelista do ano, São Marcos. 

V. 13 «Esteve no deserto 40 dias».      
A nossa Quaresma recorda esses dias. São 
Marcos não se refere ao jejum do Senhor, 
mas só ao deserto e às tentações, e apenas 
dum modo genérico: «Era tentado. Vivia 
com os animais selvagens e os Anjos 
serviam-no» (cf. Mt 4, 1-11). Assim 
observava Bento XVI o sentido profundo 
que encerram o deserto e as tentações de 
Jesus: «A acção (de Jesus) é precedida 
pelo recolhimento, e este é necessaria-
mente também uma luta interior em prol da 
sua missão, uma luta contra as deturpações 
da mesma, que se apresentam como suas 
verdadeiras realizações. É uma descida aos 
perigos que ameaçam o homem,  porque só 
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assim o homem caído pode ser levantado. 
Permanecendo fiel ao núcleo originário da 
sua missão, Jesus deve entrar no drama da 
existência humana, atravessá-lo até ao 
fundo, para deste modo encontrar a «ovelha 
perdida», colocá-la aos seus ombros e 
reconduzi-la a casa». 

«Satanás» (em hebraico, «xatan») 
significa adversário, acusador (em grego, 
«diábolos», caluniador). As tentações do 
demónio visavam desviar Jesus da sua 
missão, com a sedução do protagonismo 
para vir a ser um messias milagreiro, 
espectacular e ambicioso. O Evangelho põe 
em evidência o maravilhoso exemplo do 
Senhor: um exemplo de humildade, ao 
sujeitar-se aos ataques do demónio, e de 
fortaleza, ao resistir decididamente, sem a 
mais pequena vacilação ou cedência. Vem 
a propósito mais este belo comentário de 
St.º. Agostinho, que se lê no Ofício de 
Leituras: «A nossa vida, enquanto somos 
peregrinos na terra, não pode estar livre de 
tentações, e o nosso aperfeiçoamento 
realiza-se precisamente através das 
provações. Ninguém se conhece a si 
mesmo, se não for provado; ninguém pode 
receber a coroa, se não tiver vencido; 
ninguém pode vencer, se não combate; e 
ninguém pode combater, se não tiver 
inimigos e tentações. Bem poderia Ele ter 
mantido o demónio longe de Si; mas se não 
fosse tentado, não nos teria ensinado a 
vencer a tentação» (Enar. in Ps. 60). 
____________________________________________ 

Oração Universal 
1 – Pelos ministros da Igreja, pelos fiéis e catecúmenos 

para que escutem o apelo feito a todos: 
“Arrependei-vos e acreditai no Evangelho”,  
oremos ao Senhor. 

 
2 –  Pelos homens que governam as nações, 

para que não se deixem tentar pelo poder, 
e estejam sempre ao lado dos mais fracos, 
oremos ao Senhor. 
 

3 –  Pelos que vivem na solidão e na tristeza, 
e pelos humilhados, desprezados e esquecidos, 
para que em Deus encontrem o que procuram, 
oremos ao Senhor. 
 

4 –  Pelos cristãos que iniciaram a Quaresma, 
para que, na  oração, na partilha e no jejum, 
se preparem para celebrar a santa Páscoa, 
oremos ao Senhor. 

 
5–Por nós próprios e pela nossa comunidade paroquial 
      para que o Espírito nos faça sentir fome da Palavra 
      e não deixe que sejamos vencidos pelo demónio, 
      oremos ao Senhor. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

Dia 22 – Cadeira de São Pedro (Apóstolo).  
 

Compromissos 
da Aliança 

 
«Estabelecerei convosco a minha 

aliança: de hoje em diante nenhuma criatura 
será exterminada pelas águas do dilúvio e 
nunca mais um dilúvio devastará a terra.» 

Antes de administrar o Baptismo, o 
sacerdote interpela os pais – quando é 
baptizada uma criança – ou o próprio – no 
Baptismo de adultos – com solenidade 
sobre o corte definitivo nas relações com o 
demónio: “Renuncias a Satanás e às suas 
obras?” De nada adiantaria conseguir a 
liberdade para uma pessoa se ela não 
quisesse sair da cadeia; e sobre a fé: “Crês 
na Santíssima Trindade e em toda a 
doutrina que a Igreja nos ensina?” 

O Baptismo é o grande acontecimento 
da nossa vida, a grande festa de uma 
família consciente da alegria de ser cristã, e 
momento de todos renovarem o seu 
compromisso baptismal. 

Somos sepultados nas águas ainda 
pecadores – o homem velho de que nos fala 
São Paulo – e saímos dela ressuscitados 
para a vida de filhos de Deus. 

Esta é a razão pela qual o demónio tem 
um medo pavoroso à água benta. Dizia 
Santa Teresa de Jesus que, depois de 
Jesus Cristo e da Santíssima Virgem, a 
nada o demónio tem tanto medo como à 
água benta, porque ela está ligada ao nosso 
Baptismo e este foi para o Inimigo um 
momento de terrível derrota. Pelo Baptismo 
cortamos definitivamente com Satanás, 
como sendo o nosso pior inimigo. 

Entretanto, os compromissos da nossa 
aliança baptismal são: 

• Viver na graça de Deus, vida divina 
recebida no Baptismo. Isto exige evitar o 
pecado, especialmente o mortal, recupe-
rando-o pelo Sacramento da Reconciliação. 

• Acolher docilmente a Palavra de Deus 
e fazer dela oração – diálogo com o Senhor 
– caminhando para uma intimidade cres-
cente com Ele. 

• Alimentar-se com os Sacramentos da 
Igreja. A Confissão e Comunhão Pascal é 
um sinal da aceitação de que vamos 
frequentar estes sacramentos. 

• Viver o mandamento novo do Amor, 
procurando ajudar as outras pessoas no 
caminho da salvação. 
____________________________________________ 
 

A  Fé refere-se às coisas que não 
se vêem e a Esperança às coisas 
que não estão ao alcance da mão. 
___________________________________________________________ 

Visita-nos:  www.paroquiascesf.com 

Aliança com Deus 
  

A Aliança, sinal de Amor. «Deus disse a 
Noé e a seus filhos: “Estabelecerei a minha 
aliança convosco, com a vossa descendên-
cia e com todos os seres vivos que vos 
acompanham.”» 

A aliança é um pacto entre duas 
pessoas ou dois povos, pelo qual os dois se 
comprometem mutuamente. Se um deles 
faltar, o menos que pode acontecer é o 
outro ficar desobrigado de cumprir o 
estipulado. 

O Senhor quis assumir esta linguagem 
humana, fazendo alianças com os homens. 

• Fez uma aliança com Noé. Depois do 
dilúvio, o santo patriarca ofereceu um 
sacrifício de acção de graças por ter sido 
salvo das águas com toda a sua família e 
bens. 

O Senhor comprometeu-se – numa 
aliança cósmica – a que nunca mais um 
dilúvio destruiria a criação. A humanidade, 
representada por Noé, comprometia-se a 
viver segundo a vontade de Deus. 

O sinal desta aliança seria o arco-íris 
que, depois da chuva, parece ligar o céu 
com a terra num grande abraço. 

O amor de Deus para connosco é 
incondicional e abre-nos generosamente os 
braços; mas depende da nossa vontade 
aceitarmos ou não os Seus dons, este 
abraço de amor que Ele nos oferece. 

• Fez uma Aliança com Moisés. No 
monte Sinai, Moisés contempla uma sarça 
em chamas que arde sem se consumir. Era 
o sinal da Aliança que o Senhor iria fazer. 

Deus compromete-Se a defender e 
cuidar do Seu Povo, conduzindo-o da 
escravidão no Egipto à liberdade na Terra 
da promissão, e o Povo comprometia-se, 
em Moisés, a observar o que estava escrito 
nas duas Tábuas da Lei. 

• O Pai faz uma Aliança no Sangue de 
Jesus, no Calvário com a Sua Igreja, 
comprometendo-Se libertar-nos da escravi-
dão do demónio, a guiar-nos com a Sua Lei 
nesta caminhada para o Céu, a alimentar-      
-nos com os Sacramentos e crescer numa 
relação filial com Ele; enquanto nós nos 
comprometemos a viver as Promessas do 
nosso Baptismo. 

Nós assumimos pessoalmente esta 
Aliança feita em Jesus Cristo pelo nosso 
Baptismo. Aceita, num primeiro momento, 
que os nossos pais se comprometam em 
nosso nome, mas espera que depois, já 
conscientes da vida, a tomemos como 
nossa. 

O Sinal desta Aliança é o carácter 
indelevelmente impresso na nossa alma. 
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