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Quaresma 
40 ou 46 dias? 

      
Quaresma – Páscoa 

    Não há Quaresma sem Páscoa, 
nem Páscoa sem Quaresma. Uma 
existe pela outra. Daí que, para 
falarmos de Quaresma, necessaria-
mente temos de falar de Páscoa. 

Páscoa 

Páscoa:  do hebreu “pesach” signi-
fica (=  passagem). 
     A Páscoa é a Festa principal dos 
Judeus. E também dos Cristãos. A 
origem e o significado primitivo da 
palavra “Páscoa”, são  obscuros.  
Segundo  o  Livro do  Êxodo (Ex 12, 
14. 43-49), a Páscoa é a festa come-
morativa  da saída do Egipto  (festa de 
acção de graças ao Deus da Aliança 
pela libertação da escravidão do 
Egipto). Mas esta Festa já existia, 
vinda de tempos imemoriais (festa da 
Primavera dos nómadas) e, segundo o 
Evangelista Marcos (Mc 14, 12-24), 
Jesus aproveitou a última festa da 
Páscoa judaica, antes da Sua Morte e 
Ressurreição, para  instituir o memo-
rial da Sua Morte (Ceia do Senhor = 
Eucaristia = Missa).  

Assim, a festa da Páscoa judaica, 
foi substituída no cristianismo, pela 
comemoração da Ressurreição de 
Cristo. Isto sim, é a nossa Páscoa. 
     Esta Festa tem a duração de 7 
semanas: tem início no Domingo de 
Páscoa e termina no Domingo da 
Festa de Pentecostes. 
    Celebramos esta Festa a um ritmo 
semanal (aos Domingos), mas com 
maior solenidade a um ritmo anual 
(Domingo de Páscoa).  

Quaresma 

     Quaresma: do latim “quadragé-
sima” (= a quarentena = 40 dias). 
      A Quaresma, para nós cristãos, é 
o período de 40 dias que vão desde a 
Quarta-Feira de Cinzas até ao 
Domingo de Páscoa. Durante este 
Tempo, todo o fiel, entre os 18 e os 60 
anos, deve penitenciar-se, observando 
o jejum e a abstinência, e preparar-se 
na oração para a grande Festa da 
Páscoa. 

Significado dos números 

     Sabemos que nas Sagradas 
Escrituras, os números têm um signifi-
cado bíblico, simbólico (significam 
sempre algo). Vamos aos números 
que apenas nos interessam falar hoje: 

Número 6  – simboliza o esforço  

     Em 6 dias, Deus criou, com 
“esforço”, os céus e a Terra (Gn 1, 31 
e 2,1). Também com esforço, trabalha 
o homem durante os 6 dias da 
semana. E é com esforço e com 
sacrifício que vivemos as 6 semanas 
do Tempo da Quaresma. Portanto, 
aqui o número 6 simboliza o sacrifício 
e o esforço. 

Número 7 - simboliza a plenitude 

     Pedro pergunta a Jesus: quantas 
vezes devo perdoar?  Até sete vezes? 
(Mt 18, 21). 

Jesus  respondeu-lhe,  perdoa  
sempre,  ou seja, 70 x 7. Também nós 
viveremos sempre, isto é, eterna-
mente, as 7 semanas da Páscoa. 
Portanto, aqui o número 7 simboliza o 
tempo sem fim, a eternidade. 

Número 40  -  simboliza um 

período de tempo 

     Foi durante 40 dias e 40 noites que 
Jesus jejuou no deserto, (Mt 4,2); 
Também 40 anos demoraram os 
Hebreus a atravessar o deserto, em 
direcção à Terra Prometida; No tempo 
de Noé, o Senhor mandou que 
chovesse durante 40 dias e 40 noites 
e surgiu o dilúvio de água (Gn 7, 4). 
Portanto, aqui o número 40, simboliza 
um tempo, um determinado tempo, ou 
seja, o tempo da nossa vida terrena, 
dure ela 20, 35, 53, 71, 90 ou mais 
anos. 

     Deserto – seu simbolismo 

     O deserto simboliza o percurso da 
nossa vida. Sabemos como o deserto 
é difícil: muito calor de dia e muito frio 
de noite. Pouca ou nenhuma água. 
Como conseguir atravessá-lo? Como 
chegar ao fim? – Naturalmente carre-
gando connosco só e apenas o 
indispensável. Se teimamos atraves-
sar o deserto carregados de “coisas”, 
vamos ter que nos ir libertando delas à 
medida que vamos caminhando, ou 
não conseguiremos chegar ao fim.  
     O Tempo da Quaresma, é o tempo 
propício para nos libertar de tantas 
“coisas” que nos impedem de 
caminhar para o Senhor. 

Caminho, percurso 

Podemos então dizer que vivemos 
um tempo, um determinado tempo 
(vivemos o n.º 40), muito curto, 
comparado com a eternidade que nos 
espera. É o tempo da nossa exis-
tência, é a nossa travessia no deserto, 
uma vida limitada,  vivida  com esforço  
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(n.º 6), para vivermos um grande 
tempo, muito e bom tempo, de 
felicidade plena, tempo infinito e 
eterno (n.º 7). 

Afinal, a Quaresma são  

40 ou 46 dias? 

     Sabemos que uma semana tem 7 
dias, que o Domingo é o primeiro dia 
da semana e que o Sábado é o sétimo 
e o último dia da semana. Ora, se o 
Tempo da Quaresma, são 6 semanas 
x 7 dias,  corresponde a 42 dias. Se 
lhe juntarmos o dia de Quarta-feira de 
Cinzas, mais a Quinta e a Sexta-feira 
e também o Sábado, são mais 4 dias 
que totalizam 46 dias.  
     Afinal em que ficamos, 46 ou 40 
dias? 
     Ora bem: A Quaresma são apenas 
40 dias e 40 dias de esforço, como 
vimos. São, portanto,  os 40 dias, mas 
dias de semana. O Domingo não é dia 
de esforço. É dia de descanso. É o 
Dia da Ressurreição do Senhor e, por 
isso, dia de Festa. Ao Domingo, nem 
se jejua nem se faz abstinência. É a 
Páscoa semanal, festiva, Dia de 
Alegria. 
     Portanto, se aos 46 dias retirarmos 
os 6 dias de Festa, que são os 6 
Domingos da Quaresma, encontramos 
o número 40 que queremos para a 
Quaresma. 

A Páscoa tem data móvel 

     A fixação da data para o Dia de 
Páscoa, é calculado da seguinte 
forma: é sempre no primeiro Domingo, 
depois da Lua Cheia a seguir à 
entrada da Primavera. 
     Este ano de 2019, a Primavera 
entra no dia 21 de Março, a primeira 
Lua Cheia entra no dia 19 de Abril 
(Sexta-feira) e a Páscoa está marcada 
para o Domingo seguinte, ou seja, no 
dia 21 de Abril.  
     A partir da Páscoa, dependem as 
datas para as Festas da Ascensão do 
Senhor, do Pentecostes e do Corpo 
de Deus. 
 

 

I Dom. da Quaresma 
 

A Primavera de cada ano tem de 
ser cuidadosamente bem preparada. 
Podam-se as vinhas, adubam-se as 
terras, lavram-se os campos e comba-
tem-se as pragas, além de outras 
diligências. 

Virão, depois, as flores, ofere-
cendo-nos a sua beleza e perfume, 

com a promessa de frutos em tempo 
oportuno. 

A santa Igreja quer também que 
haja uma primavera na nossa vida 
espiritual que é necessário preparar.    
A essa preparação chamou tempo da 
Quaresma. 

A Quaresma foi estabelecida 
como preparação para a Páscoa, em 
cuja Vigília renovaremos as promes-
sas do nosso Baptismo. 

Como programa deste tempo está 
indicado um acolhimento mais cuidado 
e assíduo à Palavra de Deus e a 
aproximação dos Sacramentos da 
Reconciliação e da Eucaristia. 

Com a imposição das Cinzas, 
inaugurámos na Quarta-feira passada 
a Quaresma deste ano litúrgico. 
Propomo-nos vivê-la como se fora a 
última da nossa vida. 

 
 

Introdução 
 

A tentação, é uma oportunidade, 
mais que um perigo! 

Da análise dos textos bíblicos 
emerge um dado curioso: os ímpios 
nunca são tentados por Deus; a 
tentação é um privilégio reservado aos 
justos. Ben-Sirá recomenda ao 
discípulo: «Meu filho, se entrares para 
o serviço de Deus, prepara a tua alma 
para a provação. Aceita tudo o que te 
acontecer, e tem paciência nas 
vicissitudes da tua humilhação, porque 
no fogo se prova o ouro, e os eleitos 
de Deus, no caminho da humilhação» 
(Sir 2,1.4-5).  

As desgraças e os fracassos põem 
à prova a fidelidade ao Senhor, mas 
também a fortuna e o sucesso podem 
constituir uma insídia (armadilha) para 
a fé. 

A tentação oferece a oportunidade 
de dar um salto em frente, de 
melhorar, de se purificar, de conso-
lidar as escolhas de fé. Comporta 
também o risco do erro: «O fascínio 
do mal obscurece o bem –  afirma o 
autor do Livro da Sabedoria – e a 
vertigem da paixão perverte uma 
mente sem maldade» (Sb 4, 12). 
Todavia, a tentação não é uma 
provocação ao mal, mas um estímulo 
ao crescimento, uma passagem obri-
gatória para atingir a maturidade. 

Paulo garante: «Deus é fiel e não 
permitirá que sejais tentados acima 
das vossas forças, mas, com a 
tentação, vos dará os meios de saír 
dela  e a  força para a suportar»         
(1 Cor 10, 13). 

O autor da carta aos Hebreus 
recorda ainda outra verdade conso-
ladora: Jesus experimentou as nossas 
próprias tentações, e, por este motivo, 
«não temos um sumo sacerdote que 
não possa compadecer-se das nossas 
fraquezas» e «é precisamente porque 
Ele mesmo sofreu e foi posto à prova, 
que Ele pode socorrer os que são 
postos à prova» (Hb 4, 15; 2, 18). 

Não é pecado a tentação; pecado 
é cairmos nela.  
       Senhor, não te pedimos que nos 
poupes nas dificuldades e nas tenta-
ções, mas de sairmos delas amadu-
recidos. 
 

 

Antífona de Entrada 
 

Quando me invocar, hei-de aten-
dê-lo; hei-de libertá-lo e dar-lhe glória. 
Favorecê-lo-ei com longa vida e lhe 
mostrarei a minha salvação. 

 
 

1.ª Leitura (Joel 2, 12-18) 

 

Monição:  
 

Moisés convida o Povo de Deus e a 
cada um de nós a eliminar os falsos 
deuses em quem às vezes apostamos 
tudo e a fazer de Deus a nossa referência 
fundamental.  

Alerta-nos também contra a tentação 
do orgulho e da auto-suficiência, que nos 
levam pelos caminhos de egoísmo e de 
desumanidade, de desgraça e de morte.  

 Leitura: 
 

 Leitura do Livro do Deuteronó-
mio 
 

Moisés falou ao povo, dizendo: 
4«O sacerdote receberá da tua mão 
as primícias dos frutos da terra e 
colocá-las-á diante do altar do 
Senhor teu Deus. 5E diante do 
Senhor teu Deus, dirás as seguintes 
palavras: ‘Meu pai era um arameu 
errante, que desceu ao Egipto com 
poucas pessoas, e aí viveu como 
estrangeiro até se tornar uma nação 
grande, forte e numerosa. 6Mas os 
egípcios maltrataram-nos, oprimi-
ram-nos e sujeitaram-nos a dura 
escravidão. 7Então invocámos o 
Senhor Deus dos nossos pais e o 
Senhor ouviu a nossa voz, viu a 
nossa miséria, o nosso sofrimento 
e a opressão que nos dominava. O 
Senhor fez-nos sair do Egipto com 
mão poderosa e braço estendido, 
8espalhando um grande terror e 



realizando sinais e prodígios. 
9Conduziu-nos a este lugar e deu-      
-nos esta terra, uma terra onde 
corre leite e mel. 10E agora venho 
trazer-Vos as primícias dos frutos 
da terra que me destes, Senhor’. 
Então colocarás diante do Senhor 
teu Deus as primícias dos frutos da 
terra e te prostrarás diante do 
Senhor teu Deus». 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Leitor: é necessário teres a noção de 
que o texto contém uma profissão de fé do 
povo de Deus.  Terás  a  preocupação de a  
comunicar  e, portanto, tens que dar uma 
intensidade expressiva ao texto.  

Atenção a algumas palavras que 
deves exercitar: Deuteronómio / primícias / 
colocá-las-á / prostrarás / e outras. 
 

Comentário à Primeira Leitura: 
 
«Trarás à casa do Senhor, teu 

Deus, os primeiros frutos das primícias 
do teu solo» (Êx 23,19). Esta era a 
disposição da Torah, (Livro da Lei) e 
na Primavera, no início da ceifa da 
cevada, o primeiro feixe era levado ao 
templo e oferecido ao Senhor (Êx 23, 
16). Após sete semanas, na conclusão 
da recolha do grão, celebrava-se a 
festa de Pentecostes e também nesta 
ocasião eram apresentadas a Deus as 
primícias (Ex 34, 22), não de todos os 
frutos do campo, mas apenas daque-
las sete espécies que são o símbolo 
da terra de Israel: o trigo, a cevada, a 
uva, os figos, as romãs, as azeitonas 
e as tâmaras (Dt  8, 8). 

Com este rito proclamava-se sole-
nemente que Deus era o dono da terra 
e de tudo o que ela produzia. 

Para além desta oferta pública, 
havia outra, privada, celebrada por 
cada grupo familiar. É a esta que se 
refere a leitura de hoje. 

Quando os frutos começavam a 
despontar nas árvores, o camponês 
assinalava com uma fita os primeiros 
e, assim que amadureciam, punha-os 
num cesto. Depois, acompanhado por 
toda a sua família, levava-os ao 
templo. Ao entregá-los ao ministro de 
Deus, dizia: reconheço que estes 
frutos não me pertencem, são um dom 
do Senhor, cresceram na terra que Ele 
me deu (Dt 26, 1-3).  

É aqui que tem início a nossa 
leitura: o sacerdote tomava o cesto e 
depunha-o diante do altar do Senhor, 
depois convidava o camponês a fazer 
a sua profissão de fé. Ajudava-o 
recitando em voz alta, em hebraico, 

cada versículo do Credo e o peregrino 
repetia, palavra por palavra, aquilo 
que ouvia. 

Há quem pense que o Credo é 
uma espécie de lista de verdades abs-
tractas que é necessário admitir se 
não se quer ser considerado herético 
(herege, ateu). Se, pelo contrário, 
perguntássemos a um Hebreu qual é 
a sua fé, ele responderia com um 
relato. Iniciaria assim: «Meu pai, 
Jacob, era um Arameu errante» e 
continuaria narrando a história do seu 
povo e os feitos realizados pelo 
Senhor a seu favor. 

A parte central da leitura de hoje  
contém, em síntese, precisamente 
esta história de salvação. Nela 
percebem-se nitidamente dois con-
trastes. 

O primeiro entre a situação onde 
teve origem Israel (... de um «Arameu 
errante», sem terra, sem segurança, 
sem pátria) e a realidade actual: no 
templo está um agricultor abastado 
que, com a sua família, celebra sereno 
a festa, oferece os frutos dos seus 
campos, alegra-se porque as colheitas 
anunciam-se abundantes. A indigência 
(pobreza) transformou-se em prospe-
ridade (abundância). 

O segundo contraste é entre a 
condição de escravidão e de liber-
dade. Em terra estrangeira Israel foi 
oprimido, maltratado, humilhado, 
agora vive livre e feliz. 

Dá vontade de perguntar: quem 
operou esta prodigiosa reviravolta? 

Na sua profissão de fé, o piedoso 
Israelita dá a resposta: «O Senhor viu 
a nossa miséria, o nosso sofrimento e 
a opressão que nos dominava. O 
Senhor fez-nos sair do Egipto com 
mão poderosa e braço estendido, 
espalhando um grande terror e 
realizando sinais e prodígios. Con-
duziu-nos a este lugar e deu-nos esta 
terra, uma terra onde corre leite e 
mel». 

Com a cerimónia das primícias e 
com a proclamação da profissão da 
sua fé, os Israelitas reconhecem que 
Deus foi fiel às suas promessas e que 
a sua vida depende completamente da 
sua generosidade. Tudo aquilo que 
têm é um dom oferecido por Ele. 
      E o que acontecia às primícias 
levadas ao templo pelo agricultor? 

A resposta que talvez nos venha à 
mente é: eram doadas aos ministros 
que tinham oficiado o rito. 

É pena que a nossa leitura se 
fique pelo versículo 10 e não reporte 
os versículos seguintes. Os frutos não 
eram queimados no altar nem dados 
aos sacerdotes. Eram entregues aos 

«que representavam Deus», ou seja, 
aos pobres. Eram oferecidos aos 
levitas, aos forasteiros, aos órfãos e 
às viúvas (Dt 26,11-12). A festa podia 
ser considerada um sucesso e 
agradável a Deus somente após os 
necessitados e os indigentes terem 
sido saciados. Antes de deixar o 
santuário onde tinha oferecido as 
primícias, o agricultor era convidado a 
proclamar perante o Senhor seu Deus 
esta fórmula: «Tirei da minha casa o 
que era consagrado para o dar ao 
levita, ao estrangeiro, ao órfão e à 
viúva, conforme os mandamentos que 
me ordenaste» (Dt 26, 13). 

Há um facto que pode ser veri-
ficado por todos: os lugares de oração 
(não importa de qual religião) 
constituem um chamamento irresistí-
vel para os pobres. Quase por instinto 
eles parecem perceber que quem se 
aproxima de Deus toma-se solidário e 
generoso com quem tem necessidade. 
      Este trecho foi escolhido como 
abertura da Quaresma porque, a 
todos aqueles a quem chama à 
conversão, Deus mostra as trans-
formações prodigiosas que opera em 
quem confia n’Ele. 

Não foi fácil para Israel acreditar 
no Senhor. Várias vezes foi tentado a 
desejar a situação de escravidão em 
que tinha vivido no Egipto. Diziam os 
rabinos: «Não só foi necessário tirar 
os Hebreus do Egipto; foi necessário 
também tirar o Egipto do coração dos 
Hebreus.» 

Todavia, aqueles que confiaram 
no Senhor viram e podem tes-
temunhar que, quando Ele convida a 
sair de uma terra é sempre para levar 
a outra melhor. 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 90 (91), 1-2.10-15 (R. cf. 15b) 

  

 
Monição: 
 

O Salmo que a Liturgia nos propõe é 
um cântico de confiança em Deus, de 
segurança e paz que d’Ele nos vêm, 
porque temos a certeza de que Deus 
nunca nos faltará. 

Façamos dele a oração plena de 
confiança muitas vezes na vida, sobretudo 
quando a tentação nos fizer sentir que 
estamos em perigo.  
  

Refrão: 
 

ESTAI COMIGO, SENHOR, 
NO MEIO DA ADVERSIDADE. 
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Tu que habitas soba a protecção do     
      Altíssimo 
e moras à sombra do Omnipotente, 
diz ao Senhor: «Sois o meu refúgio e     
      a minha cidadela: 
meu Deus, em Vós confio». 
  
Nenhum mal te acontecerá 
nem a desgraça se aproximará da tua    
      tenda, 
porque Ele mandará os seus Anjos 
que te guardem em todos os teus  
      caminhos. 
  
Na palma das mãos te levarão, 
para que não tropeces em alguma  
      pedra. 
Poderás andar sobre víboras e  
      serpentes, 
calcar aos pés o leão e o dragão. 
  
Porque em Mim confiou, hei-de  
      salvá-lo; 
hei-de protegê-lo, pois conheceu o  
      meu nome. 
Quando me invocar, hei-de atendê-lo, 
estarei com ele na tribulação, 
hei-de libertá-lo e dar-lhe glória. 
 

 

2.ª Leitura 

(2 Cor 5, 20 – 6,2) 

 
Monição:  
 

São Paulo, na Carta aos fiéis da Igreja 
de Roma, convida-nos a abandonar uma 
atitude arrogante e auto-suficiente em 
relação à salvação que Deus nos oferece: 
a salvação não é uma conquista nossa, 
mas um dom gratuito de Deus.  

É necessário, portanto, “converter-se” 
a Jesus, isto é, reconhecê-l’O como o 
“Senhor” e acolher no coração a salvação 
que, em Jesus, o Pai nos oferece. 

  
Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 8Que diz a Escritura? «A 
palavra está perto de ti, na tua boca 
e no teu coração». Esta é a palavra 
da fé que nós pregamos. 9Se 
confessares com a tua boca que 
Jesus é o Senhor e se acreditares 
no teu coração que Deus O 
ressuscitou dos mortos, serás 
salvo. 10Pois com o coração se 
acredita para obter a justiça e com 
a boca se professa a fé para 
alcançar a salvação. 11Na verdade, a 
Escritura diz: «Todo aquele que 
acreditar no Senhor não será con-
fundido». 12Não há diferença entre 
judeu e grego: todos têm o mesmo 

Senhor, rico para com todos os que 
O invocam. 13Portanto, todo aquele 
que invocar o nome do Senhor será 
salvo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
Recomendação aos Leitores: 

 
Leitor: Na frase “Esta é a palavra da fé 

que nós pregamos.” presta atenção à 
palavra “pregamos” (do verbo pregar, 
anunciar) que deves pronunciar 
“prégámos” e não “pregamos” (do verbo 
pregar pregos na madeira). 

Evita deixar cair o tom da voz, no 
ponto final e, especialmente, nos dois 
pontos.  

Atenção às frases “Se confessares 
com a tua boca...” e “Pois com o coração 
se acredita...”, porque na primeira, a 
respiração faz-se na palavra “mortos” e na 
segunda frase, a respiração faz-se em 
“salvação”. 

Lê devagar. Nenhum Leitor está 
autorizado a correr. Exercita bem a pala-
vra: pregamos / e outras que entendas 
necessário. 

 

Comentário à Segunda Leitura: 
 

Israel teve – diz Paulo no início da 
Leitura –  a oportunidade de chegar à 
salvação porque teve perto de si a 
palavra do Evangelho, ouviu-a da 
boca do próprio Cristo e dos 
apóstolos. Infelizmente, não entendeu 
que o seu êxodo em direcção à 
liberdade não tinha ainda concluído, 
cansou-se de seguir o Senhor, parou. 
Somente uma primícia deste povo 
entendeu e seguiu Cristo (Rm 11, 16). 

A estes é pedido que professem a 
sua fé e, desta fé, é também enun-
ciada a fórmula que a resume: Jesus é 
o Senhor. 

É esta a primeira fórmula usada 
como «Credo» na Igreja primitiva. 
Paulo já o tinha citado na primeira 
carta aos Coríntios: «ninguém pode 
dizer: Jesus é Senhor, senão pelo 
Espírito Santo» (1 Cor 12, 3). Só 
quem for animado pelo Espírito pode 
proclamar que um condenado, um 
derrotado (Jesus Cristo) é o Salvador 
do mundo. Esta fórmula foi conser-
vada no Glória e todos os domingos 
repetimos: Tu só o Senhor, Jesus 
Cristo! 

A fé em Jesus-Senhor – continua 
Paulo – deve ser proclamada de dois 
modos: com o coração e com a boca. 

Com o coração significa: com a 
adesão da vida. A fé em Cristo deve 
levar a escolhas baseadas em 
princípios e valores completamente 
novos. 

Depois é necessária a profissão 
de fé com a boca. A boca está 
estritamente ligada ao coração. Disse-    
-o Jesus: «A boca fala da abundância 
do coração» (Lc 6, 45). Quem hesita 
ou até mesmo se envergonha de 
declarar a própria fé, fica ligado 
apenas de maneira superficial a 
Cristo. 

Mas quem proclama o Credo junto 
com os irmãos toma consciência de 
pertencer a um único povo de crentes 
que constituem «como que as 
primícias das suas criaturas» (Tg 
1,18). Não só, mas é obrigado 
também, a considerar sem sentido, 
toda a distinção entre «judeu e 
grego». A única profissão de fé abate 
(derruba) todas as barreiras criadas 
pelas diferenças de raça, de cultura, 
de condição social e económica, de 
temperamento e de carácter. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(Mt 4, 4b) 

  

Monição: 
 

O Senhor ensina-nos que o homem 
não tem apenas necessidades corporais, 
mas alimenta-se também da Palavra de 
Deus.  

Estejamos atentos e lutemos contra o 
ambiente que procura convencer-nos de 
que somos apenas animais, com neces-
sidade de boa comida e boa bebida. E 
manifestemos esta disponibilidade, acla-
mando O Evangelho que nos ilumina com 
esta verdade.  

 

Refrão:    Louvor e 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 
(Mt 6, 1-6. 16-18) 

 
Evangelho de Nosso Senhor 

Jesus Cristo segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, Jesus, cheio do 
Espírito Santo, retirou-Se das 
margens do Jordão. Durante 
quarenta dias, esteve no deserto, 
conduzido pelo Espírito, e foi 
tentado pelo diabo. Nesses dias não 
comeu nada e, passado esse 
tempo, sentiu fome. O diabo disse-       
-Lhe: «Se és Filho de Deus, manda 
a esta pedra que se transforme em 
pão». Jesus respondeu-lhe: «Está 



escrito: ‘Nem só de pão vive o 
homem’». O diabo levou-O a um 
lugar alto e mostrou-Lhe num 
instante todos os reinos da terra e 
disse-Lhe: «Eu Te darei todo este 
poder e a glória destes reinos, 
porque me foram confiados e os 
dou a quem eu quiser. Se Te 
prostrares diante de mim, tudo será 
teu». Jesus respondeu-lhe: «Está 
escrito: ‘Ao Senhor teu Deus 
adorarás, só a Ele prestarás culto’». 
Então o demónio levou-O a Jerusa-
lém, colocou-O sobre o pináculo do 
Templo e disse-Lhe: «Se és Filho de 
Deus, atira-Te daqui abaixo, porque 
está escrito: ‘Ele dará ordens aos 
seus Anjos a teu respeito, para que 
Te guardem’; e ainda: ‘Na palma 
das mãos te levarão, para que não 
tropeces em alguma pedra’». Jesus 
respondeu-lhe: «Está mandado: 
‘Não tentarás o Senhor teu Deus’». 
Então o diabo, tendo terminado 
toda a espécie de tentação, retirou-      
-se da presença de Jesus, até certo 
tempo. 

 

Palavra da Salvação. 
 

 
Comentário ao Evangelho: 
 

Todos os anos, no primeiro 
Domingo da Quaresma, a liturgia quer 
que se faça uma reflexão sobre as 
tentações de Jesus. Apresenta o 
modo como o Mestre as enfrentou 
para nos indicar como podem ser 
reconhecidas e superadas. 

Lendo o trecho de hoje, porém, 
fica-se com a impressão de que a 
experiência de Jesus não nos possa 
ajudar muito: as suas tentações são 
muito diferentes das nossas, são 
estranhas, até mesmo extravagantes. 
Quem de nós cederia alguma vez à 
solicitação de se prostrar (ajoelhar, 
vencido) diante do Diabo? Quem lhe 
daria atenção se ele propusesse 
transformar uma pedra em pão ou se 
nos convidasse a lançarmo-nos de 
uma janela? Não, as nossas tentações 
são muito mais sérias, mais difíceis de 
vencer e, para mais, não duram 
apenas um dia, acompanham-nos 
durante toda a vida. 

Ora, esta dificuldade, nasce da 
falta de compreensão do «género lite-
rário», quer dizer, do modo usado pelo 
autor para comunicar a sua mensa-
gem. O Evangelho de hoje não é a 
crónica fiel, redigida por uma 
testemunha ocular, do desafio entre 
Jesus e o Diabo (nem Lucas nem 
qualquer outro assistiram a este 
encontro). O trecho é uma lição de 

catequese e quer ensinar-nos que 
Jesus foi posto à prova não com três, 
mas «com toda a espécie de 
tentação»  – como afirma claramente 
o texto. 

Ora vamos lá usar palavras 
simples e claras: não estamos diante 
do relato de três episódios isolados da 
vida de Jesus, mas de três parábolas 
com as quais, através de imagens e 
evocações bíblicas, se afirma que 
Jesus foi tentado como todos nós, 
com uma única diferença: Ele nunca 
foi vencido pelo pecado (Hb 4, 15). 
Estes três quadros são a síntese 
simbólica da luta contra o mal que Ele 
manteve durante toda a sua vida. 

Talvez alguém possa ficar algo 
desconcertado (transtornado e emba-
raçado)  perante a ideia de que Jesus 
tenha tido dúvidas como nós, tenha 
encontrado dificuldades em cumprir a 
sua missão, tenha feito uma des-
coberta apenas gradual do projecto do 
Pai. Quase que temos medo de o 
baixar demasiado ao nosso nível. Pois 
é, mas Deus não teve aversão à nos-
sa fraqueza, fê-la sua e, na nossa 
carne mortal, venceu o pecado. 

Antes de tomarmos em exame 
estas três «parábolas» façamos outra 
premissa. 

Ao contrário de Mateus, que diz 
que Jesus foi tentado somente ao fim 
dos quarenta dias de jejum (Mt 4, 2), 
Lucas, afirma que a tentação acom-
panhou Jesus durante todo o tempo 
passado no deserto. Ora, com esta 
referência ao deserto e ao número 
quarenta, Lucas pretende ligar a 
experiência de Jesus com a de Israel, 
posto à prova durante o Êxodo. Ele 
repete a experiência do seu povo: 
«Recorda-te de todo esse caminho 
que o Senhor, teu Deus, te fez percor-
rer durante quarenta anos pelo 
deserto, a fim de te humilhar, para te 
experimentar, para conhecer o teu 
coração e ver se guardarias ou não os 
seus mandamentos» (Dt 8, 2). Ao 
contrário de Israel, Jesus, no fim dos 
seus «quarenta dias», sairá do 
«deserto» plenamente vitorioso, o mal 
será obrigado a admitir a sua total 
impotência para com Ele. 

Agora consideremos os três qua-
dros em que são condensadas todas 
as provas superadas por Jesus.  

A primeira tentação de Jesus: 
 

«Manda a esta pedra que se 
transforme em pão!». 

O relato das tentações surge logo 
depois do relato do baptismo que foi 
comentado na festa do Baptismo do 
Senhor (Lc. 3,21). Relevamos então o 

facto de que Jesus, o justo, o santo, 
não iniciou a sua missão repreen-
dendo os pecadores, não se limitou a 
dar-lhes indicações, mantendo-se à 
distância, como faziam os fariseus. 
Ele foi para ser baptizado junto com 
os pecadores, no ponto mais baixo da 
terra (leito do rio Jordão), misturou-se 
no meio deles, tornou-se um deles, 
escolheu percorrer ao seu lado o 
caminho que leva à libertação. 

Mas partilhar em tudo a nossa 
condição humana, não é fácil. Eis 
então a primeira tentação que Jesus 
teve (não uma só vez, mas durante 
toda a vida): servir-se do seu poder 
divino para escapar das dificuldades 
que as pessoas comuns encontram. 
Estas têm fome, adoecem, cansam-     
-se, têm que estudar para aprender, 
podem ser enganadas, estão sujeitas 
a desgraças e são oprimidas por in-
justiças... Pois bem, Ele pode subtrair-     
-se a estas dificuldades e o Diabo 
convida-o a fazê-lo; faz-lhe a proposta 
de não exagerar no identificar-se com 
as pessoas, sugere-lhe que faça 
milagres para sua vantagem pessoal. 
Ora, se Jesus o tivesse escutado, teria 
renunciado a ser um de nós, não teria 
sido realmente homem, teria apenas 
feito de conta que o era. 

Mas Jesus sempre entendeu o 
quanto era diabólico este projecto: 
usou do poder de fazer milagres, mas 
nunca para si próprio, sempre para os 
outros. Trabalhou, suou, sofreu fome, 
sede, passou noites de insónias, mas 
não quis privilégios. O momento culmi-
nante desta tentação foi na cruz. Ali foi 
novamente convidado a realizar um 
milagre para si mesmo, foi desafiado a 
descer. Se tivesse feito o prodígio, se 
tivesse recusado a «derrota», Jesus 
teria sido um triunfador aos olhos dos 
homens, mas teria sido um derrotado 
perante Deus. 

Ora, esta tentação, apresenta-se 
enganadora, todos os dias, também a 
nós. Apresenta-se antes de mais 
como convite a fecharmo-nos egois-
ticamente em nós mesmos sem 
pensar nos outros, como convite a 
recusar a atitude solidária assumida 
por Cristo. 

Cede-se a esta tentação quando 
as capacidades que Deus deu são 
usadas para satisfazer os próprios 
caprichos e não para ajudar os 
irmãos; quando nos conformamos 
com a mentalidade corrente em que 
cada um procura arranjar-se, pensar 
apenas ao próprio interesse. Jesus 
preferiu  ser pobre e derrotado com os 
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outros, em vez de ser rico e estar bem 
sozinho. 

Nesta primeira cena é identificado 
e denunciado o modo errado com que 
o homem se relaciona com as 
realidades materiais. É diabólico o uso 
egoísta dos bens, acumular para si 
próprio, viver do trabalho dos outros, 
procurar o prazer a todo o custo, 
esbanjar no luxo e no supérfluo, 
enquanto a outros falta o necessário. 

À proposta do Diabo, Jesus res-
ponde evocando um texto da Es-
critura: «Não se vive só de pão» (Dt 8, 
3). Só quem considera a sua própria 
vida à luz da palavra de Deus, é capaz 
de dar às realidades deste mundo o 
justo valor. Não devem ser despre-
zadas, destruídas, postas de lado, 
mas também não devem ser trans-
formadas em ídolos. São somente 
criaturas, não podem ser consi-
deradas como absolutos. 

 

A segunda tentação de Jesus: 
 

«Eu te darei todo este poder e a 
glória destes reinos, porque me foram 
confiados». Parece um pouco exage-
rado o que o Diabo afirma. E no 
entanto é verdade: a lógica que rege o 
mundo, que regula as relações entre 
as pessoas não é a do discurso da 
montanha (Mt 5,1-12), não é a das 
Bem-aventuranças (Lc 6, 20-26), mas 
a oposta, a do maligno (Jo 12, 31; 14, 
30; 16; 11). 

A primeira tentação denunciava o 
modo errado de relacionar-se com as 
coisas, esta segunda ajuda a identi-
ficar o modo diabólico com que é 
possível relacionarmo-nos com as 
pessoas, com o próprio semelhante. 

A escolha é entre dominar e servir 

 Entre competir e ser solidário, 
entre subjugar e tornar-se servo. Esta 
escolha manifesta-se em cada atitude 
e condição de vida: quem estudou ou 
atingiu uma posição de prestígio, pode 
ajudar a crescer quem teve menos 
sorte do que ele, mas pode também 
servir-se disso para humilhar quem é 
menos dotado. Quem detém o poder, 
quem é rico, pode servir os mais 
pobres e aqueles que foram menos 
favorecidos, mas pode também assu-
mir-se como patrão perante eles. O 
desejo de poder é de tal forma 
irrefreável que, até mesmo quem é 
pobre, é tentado a subjugar quem é 
mais fraco do que ele. 

A autoridade é um carisma, um 
dom de Deus à comunidade para que 

nela cada um possa encontrar o seu 
lugar e ser feliz. O poder, ao contrário, 
é diabólico, mesmo se exercido em 
nome de Deus. Onde quer que se 
exercite o domínio sobre o homem, 
onde quer que se lute para prevalecer 
sobre o outro, onde quer que alguém 
seja obrigado a ajoelhar ou a inclinar-      
-se perante um seu semelhante, ali 
está a trabalhar a lógica do maligno. 

A Jesus não faltavam qualidades 
para emergir, para subir todos os 
degraus do poder religioso e político. 
Era inteligente, lúcido, corajoso, 
encantava as multidões. Certamente 
teria tido sucesso... mas com uma 
condição, se «adorasse Satanás», isto 
é, conformando-se aos princípios 
deste mundo: entrando em competi-
ção, recorrendo à violência, subju-
gando os outros, aliando-se com os 
poderosos e utilizando os seus 
métodos. A sua escolha foi o oposto, 
ou seja, fez-se servo. 

Por fim, a terceira tentação: 
 

É a mais perigosa porque põe em 
causa a relação entre o homem e 
Deus. A proposta diabólica é até 
baseada na Bíblia: «Atira-te daqui 
abaixo – diz o tentador –  porque está 
escrito...». A mais enganadora das 
astúcias do mal é a de se apresentar 
com um rosto cativante, assumir um ar 
devoto, servir-se da própria palavra de 
Deus (deturpada e interpretada de 
modo enganador) para levar por outra 
estrada. 

O objectivo máximo do maligno 
não é o de provocar alguma cedência 
moral, fragilidade, fraqueza, mas 
minar pela base a relação com Deus. 
Este objectivo é alcançado quando, na 
mente do homem, se insinua a dúvida 
de que o Senhor não mantenha as 
suas promessas, falte à palavra dada, 
que garanta a sua protecção mas 
depois abandone aquele que confiou 
nele. Desta dúvida nasce a neces-
sidade de «ter provas». No deserto o 
povo de Israel, extenuado pela fome, 
pela sede, pelo cansaço, cedeu a esta 
tentação e exclamou: «Está o Senhor 
no meio de nós ou não?» (Êx 17,7). 
Provocou o seu Deus dizendo: se está 
do nosso lado, se realmente nos 
acompanha com o seu amor, que se 
manifeste concedendo-nos um sinal, 
fazendo um milagre. 

Jesus nunca cedeu a esta ten-
tação. Até mesmo nos momentos 
mais dramáticos recusou-se a pedir ao 
Pai uma prova do seu amor. Não 
duvidou da sua fidelidade, nem sequer 
na cruz quando, diante do absurdo 
que lhe estava a acontecer, podia ser 

levado a pensar que também o 
Senhor o tivesse abandonado. 

Quando a vida não nos corre de 
feição, queixamo-nos de Deus 

 

É… quando o Senhor não realiza 
os nossos sonhos, começam as 
queixas: «Onde está Deus? Quem 
sabe se existe! Vale a pena continuar 
a acreditar se Ele não intervém para 
favorecer quem o serve?»  

Pois é: se Ele não dá as provas de 
amor que nós exigimos, é fácil que a 
fé frágil, desmorone (ou desapareça). 

Deus não prometeu aos seus fiéis 
preservá-los das dificuldades e das 
tribulações. Não prometeu libertá-los 
milagrosamente da doença, da dor, 
mas dar-lhes a força para que não 
saiam derrotados das provas. Não se 
pode pensar que Deus nos vá tratar 
de forma diferente daquela como 
tratou o seu Filho unigénito. 

Conclusão final 

O trecho de hoje conclui-se com 
uma nota: «Então o Diabo, tendo 
terminado toda a espécie de tentação, 
retirou-se da presença de Jesus, até 
certo tempo». 

Lucas fala antes de mais de ser 
“tentado de todas as maneiras”; 
portanto, os três quadros que pintou 
devem ser interpretados como uma 
síntese de todas as tentações. 
Representam, de modo esquemático, 
os modos errados de relacionar-se 
com três realidades: com as coisas, 
com as pessoas e com Deus. 

Lucas deixa transparecer, desde o 
início do seu Evangelho, o momento 
em que a tentação se manifestará no 
modo mais violento e dramático: será 
na cruz. 

O Diabo não se afastou 
definitivamente, retirou-se apenas à 
espera de voltar no tempo estabe-
lecido. Voltará a falar-se dele e da sua 
obra sedutora mais à frente, no 
momento da Paixão, quando entrará 
em Judas e o levará à traição (Lc 22, 
3). Aquela será a manifestação do 
império das trevas (Lc 22, 53), império 
esse que, precisamente quando 
pensará de poder celebrar o próprio 
triunfo, será derrotado.  

 
 

Citação 
«Quando alguém faz “algo de 

bom”, outros são inspirados; mas 
quando alguém “vacila”, outros são 
afectados.»                 (Jon Huntsman) 
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Oração  Universal 
 
1 –  Pelo Papa Francisco e pelos bispos a    
             ele unidos, 

para que a Palavra que é viva e    
      eficaz, 
os sustente, os encoraje e lhes dê    
      força, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Por todos aqueles que são tentados   
             pelo poder, 

pelo dinheiro, pela violência e pela   
      maldade, 
para que lhes saibam resistir com   
      fortaleza, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Pelos emigrantes e estrangeiros   
             maltratados 

e pelos que vivem errantes e sem   
      pátria, 
para que o Senhor os defenda dos   
      perigos, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Por todos os homens e mulheres que   
             crêem em Deus 

e pelos que O procuram de todo o   
      coração, 
para que só a Ele sirvam e a Ele se   
      entreguem, 
oremos, irmão. 

 
5 –  Pelos cristãos e pelos vários   
             movimentos da nossa Paróquia, 

para que se deixem conduzir pelo   
      Espírito, 
na oração, no perdão mútuo, no amor   
      aos pobres, 
oremos, irmãos. 

__________________________________ 

 

Antífona da comunhão 
 

Quando me invocar, hei-de atendê-lo; 
hei-de libertá-lo e dar-lhe glória. 
Favorecê-lo-ei com longa vida  
e lhe mostrarei a minha salvação. 
 

 

 

Creio no meu Deus 

(A profissão de Fé) 
 

«E diante do Senhor teu Deus, 
dirás as seguintes palavras: ‘Meu pai 
era um arameu errante [...]. O Senhor 
fez-nos sair do Egipto com mão 
poderosa e braço estendido, espa-
lhando um grande terror e realizando 
sinais e prodígios.» 

Moisés ensinou ao Povo de Deus 
uma fórmula de oração, uma espécie 
de Credo em que professava toda a 

história da salvação realizada por 
Deus. 

Na verdade, o Senhor deu-Se-nos 
a conhecer pela Revelação para que 
nos enamorássemos d’Ele durante a 
vida na terra e continuássemos este 
idílio de Amor por toda a eternidade 
no Céu.  

A Revelação continuou até à 
Ascensão de Jesus, e o nosso Credo 
–  resumo das verdades de fé em que 
acreditamos – foi-se enriquecendo até 
à versão actual. 

Deus revelou-nos tudo e só o que 
nos faz falta para a nossa salvação 
eterna. Mas compreender em 
plenitude todas estas verdades só o 
conseguiremos no Céu, ajudados pelo 
Lume da Glória. 

À Revelação de Deus pela qual 
Ele nos abre o Seu Coração de Pai 
respondemos com um acto de fé, de 
confiança filial: Creio! Confio! 

Além da profissão de fé que 
fazemos na Missa de cada Domingo, 
havemos de renovar muitas vezes as 
promessas do nosso Baptismo: Creio 
em Deus Pai, creio em Deus Filho, 
Creio em Deus Espírito Santo, Creio 
na Santíssima Trindade. 

 
 

 

Fé e vida 
 

«’E agora venho trazer-Vos as 
primícias dos frutos da terra que me 
destes, Senhor’. Então colocarás 
diante do Senhor teu Deus as 
primícias dos frutos da terra e te 
prostrarás diante do Senhor teu 
Deus.» 

Os gestos de ofertório dos 
Hebreus, com as palavras que 
pronunciavam, eram a expressão na 
vida da Fé que professavam. 

Vivemos em coerência com a 
nossa fé na medida em que 
procuramos fazer a vontade de Deus 
em todos os momentos da vida. 

Em algumas ocasiões é fácil; 
noutras, é menos fácil, porque exigem 
de nós sacrifício, renúncia e domínio 
das paixões desordenadas. 

Deus é o primeiro a dar-nos o 
exemplo de pedir exigência de vida. O 
treinador desportivo que não exige 
cada vez mais aos pupilos, prepara-os 
para a derrota. O soldado que não faz 
uma instrução exigente, torna-se um 
perigo para si e para os outros. Os 
pais que não exigem gradual e 
oportunamente sacrifícios dos filhos, 
não os preparam para a vida real.  A 
fuga de tudo o que exige sacrifício vai 
lançá-los na escravidão da droga. 

Uma pedra abandonada a si 
mesma não sobe para o ar; cai para a 
terra. De modo semelhante, qualquer 
pessoa abandonada às suas tendên-
cias naturais não se torna um santo 
mas, provavelmente, um criminoso. 

Há um tempo útil para ajudar os 
filhos a viver com fidelidade as 
exigências da fé, como há também um 
tempo oportuno para cuidar de uma 
árvore de fruto. 

Para saber o que exige de nós a 
fé temos necessidade de formação 
doutrinal – o Catecismo da Igreja 
Católica – porque ninguém nasce 
ensinado. 

Não conseguiremos viver as 
exigências da fé na vida sem a ajuda 
de Deus. Procuramos esta ajuda na 
oração frequente e nos sacramentos. 

 
 

 

Confessar a Fé 
 

«Se confessares com a tua boca 
que Jesus é o Senhor e se acreditares 
no teu coração que Deus O 
ressuscitou dos mortos, serás salvo.» 

São Paulo, na Carta aos fieis da 
Igreja de Roma, ensina que, além 
desta coerência entre a vida e a fé, há 
necessidade de confessar a nossa fé 
diante das outras pessoas. 

O principal obstáculo à confissão 
de fé consiste no respeito humano. As 
pessoas, pressionadas pelo ambiente, 
envergonham-se de manifestar a sua 
fé diante dos outros. 

Há uma grande pressão social 
para retirar os sinais sagrados do 
meio em que vivemos, a pretexto do 
respeito pelas convicções dos outros. 

 
 

 

Doutrina e moral 
 

Muitas vezes fazem-se afirmações 
ou tomam-se atitudes na nossa 
presença e ficamos encolhidos, 
envergonhados, como se fosse mani-
festação de menoridade pensar ou 
agir assim. 

Quando alguém na nossa frente 
ataca a Igreja, a sua doutrina ou a sua 
moral, muitas vezes falando com a 
ignorância mais gritante, calamo-nos 
como se as pessoas tivessem razão. 

Como é possível que um país de 
larga maioria católica aprove leis 
contra a lei natural como o aborto, as 
uniões homossexuais e outras aber-
rações? Porque os cristãos não 
trazem à luz do dia a sua fé. 
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A Bíblia 
Os doze 

“Profetas menores” 
 

Nos escritos bíblicos encontra-se 
uma compilação de “doze profetas” 
considerada como um único livro. São 
textos curtos, quase todos, inicial-
mente isolados. O período histórico  
em que surgiram vai do séc. VIII ao III 
a.C. Na Bíblia hebraica estão pela 
ordem seguinte: Oseias / Joel / Amós / 
Abdias / Jonas / Miqueias / Naum / 
Habacuc / Sofonias / Ageu / Zacarias / 
Malaquias. 

 
 

 

Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 

até ao Papa Francisco) 
 

“São Pio X” 

(1903  –  1914) 
 

Foi durante o pontificado de São 
Pio X que o vaticano cortou relações 
diplomáticas com Portugal. 

Eleito Papa a 4 de Agosto de 
1903, São Pio X (02-07-1835 – 20-08-
1914) assumiu a chefia da Igreja 
católica a 04-08-1903, uma altura bem 
delicada. Nascido em Riese, Giuseppe 
Melchiorre Sarto, levou o seu 
pontificado até à hora da sua morte e 
revelou-se um Papa reformador que 
teve sempre a preocupação de se 
adaptar aos novos tempos. Contudo, a 
sua inflexibilidade notou-se no comba-
te ao Modernismo – uma corrente que 
desafiava o Direito Canónico. 

Proveniente de uma família 
modesta e numerosa, Giuseppe Sarto 
estudou Direito Canónico e a obra de 
São Tomás de Aquino. Ordenado 
sacerdote em 1858, foi pároco de 
Salzano e professor no seminário de 
Treviso. Foi eleito bispo de Mântua a 
10 de Novembro de 1884 e dois anos 
depois ascendeu a patriarca de 
Veneza, onde acabou por desenvolver 
um grande trabalho pastoral. 

Sem temer o desencadeamento 
de uma crise com a França, São Pio X 
condenou o presidente francês Emile 
Loubet pelo facto de este ter visitado 
Victor Emanuel III, rei de Itália, com 
quem a Igreja se encontrava de 

relações cortadas desde a tomada dos 
Estados Pontifícios, em 1870. 

                                       (continua...) 
 

 

És insubstituível  (87) 
 

Se tu és uma pessoa idosa, deixa 
a sabedoria vestir a sua inteligência. 
Não tenhas medo do fim da 
existência. A vida é apenas uma gota 
na perspectiva da eternidade.  Vive 
cada minuto como um momento 
inesquecível. Não deixes o medo ser o 
teu mestre.  O medo é um péssimo 
matemático. Ele aumenta e distorce 
sempre a realidade. 

Vive a vida feliz, tranquila e com 
alegria. 

 
 

Pastoral da Saúde 

A visita ao Doente 
Boas e más práticas – (36) 

por José Carlos Bermejo 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________ 

______________ 

 

Como falar com o doente? 

 

Medir as palavras não é necessa-
riamente adoçar a nossa expressão, 
mas ter previsto e aceitado as 
consequências delas. 

(Abraham 
Lincoln) 

 

«Quando tenho de fazer um discurso de 
duas horas, gasto dez munutos a prepará-lo. 
Quando se trata de um discurso de dez minutos, 
então levo duas horas...»  

Foi Winston Churchill quem o disse. 
Interrogo-me sobre quanto tempo nós, os 
agentes da saúde, os voluntários, os próprios 
familiares... gastamos a preparar-nos para nos 
dirigirmos aos pacientes e aos seus familiares, 
dado que o tema que vamos tratar é sempre 
delicado e costuma estar carregado de uma 
grande dose de emotividade. 

 

O poder da palavra 
 

Contudo, ninguém porá em dúvida 
o poder da palavra nas relações que 
se estabelecem no mundo da saúde, 
na visita ao doente. A eficácia de um 
tratamento, a fidelidade ao seu 
seguimento, o impacto emocional de 
uma má notícia,  e reacção de uma 
família diante de um fracasso ou de 
uma situação inesperada e muitas 
outras questões dependem muito do 
modo como os agentes de saúde 
lidam com a comunicação e utilizam a 
palavra. Por isso, também a oportu-
nidade de uma visita de um familiar ou 
de um amigo é directamente propor-
ciopnal à arte de  usar a palavra 
durante ela. 

Porque a palavra tem um poder 
impressionente. Com ela construímos 
uma espécie de auréola em volta de 
nós e do que dizemos. Com ela 
inspiramos confiança ou desconfiança, 
atraímos ou repelimos, geramos 
atenção ou aborrecemos, fazemos 
pensar ou matamos a curiosidade. 
Com ela fazemos rir ou chorar, 
geramos indiferença ou sentimentos 
intensos.  

Com a palavra damos vida ou 
geramos morte. Porque ela tem, de 
facto, o poder de uma espada afiada.  

 
 

 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Março, a 
Igreja reza pela seguinte intenção: 
 

Pela evangelização:  

– Reconhecimento dos direitos 
das comunidades cristãs. 

 

Pelas comunidades cristãs, em 
particular as que são perseguidas, 
para que sintam a proximidade de 
Cristo e para que os seus direitos 
sejam reconhecidos. 

 
 

 

Jesus vence as 

antigas tentações 
 

No Evangelho de hoje, o evan-
gelista narra a permanência de Jesus 
no deserto. É um relato simbólico. 
Estabelece um paralelismo entre o 
antigo povo de Israel, que sucumbe 
diante das tentações no deserto, e 
Jesus que as vence. O número 40 
simboliza «preparação», porque o 
povo de Israel esteve a preparar-se 
durante 40 anos no deserto. 

Jesus deve ter estado alguma vez 
retirado no deserto, ao jeito de João 
Baptista. No antigo povo judeu já 
existia uma espécie de eremitas que 
praticavam o jejum no deserto. 

Jesus convida-nos a ir ter com Ele 
ao deserto: a entrar dentro de nós 
mesmos, a lutar contra as tentações e 
a encontrar-nos com Deus.  

Adão falhou. Israel falhou. Nós, 
por desgraça, também falhamos. Mas 
Jesus sai vitorioso da tentação. Com 
ele podemos vencer a tentação de 
converter as pedras em pão, como se 
o material fosse o principal. A tentação 
do orgulho... 
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Sabias que... 
 

O deserto na Bíblia 
 

O Antigo Testamento nomeia uns 
15 desertos diferentes: Judá, Neguev, 
Sinai, Ethan, Cadés...  

O termo hebreu mais comum para 
designar o deserto é «midbar», que 
provém de «apascentar» o gado. Não 
se refere ao deserto de dunas que 
imaginamos. Descreve uma região 
solitária mas não totalmente estéril.  

O «midbar» alberga flora e fauna: 
leões, avestruzes, serpentes e escor-
piões... Em boa parte do ano oferece 
aspecto árido, mas com as chuvas, 
floresce. Tem fontes e poços de água 
espalhados por toda a sua geografia. 

 
 

Oração 
 

Senhor, guia os meus passos pelo 
deserto da vida. É fácil perder o 
caminho e sucumbir à tentação de 
confiar apenas nas coisas esque-
cendo as pessoas. 

Senhor, não Te peço para ver 
claramente todo o horizonte. Basta-me 
apenas avançar um pouco... 

Não me deixes caír na tentação do 
orgulho que despreza os amigos, e 
abandona os irmãos. Não quero ficar 
a sós com a triste solidão. 

Senhor, guia-me pelo deserto. 
 

 

Papa Francisco 
(Vaidade) 

 

A vaidade, a ostentação, é uma 
atitude que reduz a nossa espiri-
tualidade às coisas mundanas, que é 
o pior pecado que se pode cometer na 
Igreja. 
                      (America Magazine. 13-03-2013) 
 

 

Não julgues e não 

serás julgado 
 

É comum dividir-se a humanidade 
em dois grupos: os bons e os maus. 
Seria interessante analisares em que 
grupo te colocas a ti próprio e como, 
instintivamente,  colocamos os outros do 
lado dos maus. Consideramo-nos 
melhores do que aquilo que somos e, 
pelo contrário,  julgamos os outros 
piores do que aquilo que são. Pensamos 

que os outros deviam mudar, ao passo 
que nós não temos nem o quê nem por 
quê mudar. Mas é bom que te detenhas 
a pensar: como seria o mundo se todos 
fossem como tu? Devias analisá-lo com 
toda a sinceridade. Não sejas tão fácil 
em atribuir-te a ti próprio o certificado de 
bom comportamento, sendo tu, como és, 
tão rígido e exigente em dá-lo aos que te 
rodeiam. Não vá Deus inverter os papéis 
e julgar-te com a mesma exigência com 
que julgas os outros. Pensa nisto. 

 

ESCALA  DE  LEITORES 

10-03-2019   –   I Dom. Quaresma  

 
C A R V A L H O S A 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Respons. 
Maria 

Guiomar 

Martinho 

Matos 

Avisos 
José Maria 

Matos 

Diana 

Pinto 

1.ª Leitura 
António 

Dias 

José 

Maireles 

2.ª Leitura 
Sara 

Pinto 

Glória 

Martins 

Oração 
Universal 

José Maria 

Matos 

Diana 

Pinto 
 

E I R Í Z 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Maria José 

Pinheiro 

Joana 

Gomes 

2.ª Leitura 
Nelson 

Costa  

Ana 

Isabel 

Oração 
Universal 

Fernanda 

Gomes 

Lurdes 

Neto 
 

S A N F I N S 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Diana 

Santos 

Diana 

Araújo 

2.ª Leitura 
Pedro  

Leal 

José  

Pedro 

Oração 
Universal 

Aurora 

Silva 

Teresa 

Moreira 
 

F I G U E I R Ó 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Escala Aguarda-se 

1.ª Leitura a a 
2.ª Leitura aguardar Escala 
Oraç. Fiéis 

 
 

 

Aniversários 
 

Esta semana estão de parabéns 
pelo seu aniversário natalício, 
curiosamente no mesmo dia 11 de 
Março (amanhã, Segunda-feira), três 
Leitores, sendo que um é da Paróquia 
de Figueiró e dois da Paróquia de 
Eiríz. São eles: 

– Gracinda Nunes, da Paróquia 
de Figueiró. 

–  Susana Pacheco e Nelson 
Costa, da Paróquia de Eiríz. 

O Jornal do Leitor deseja muitas 
felicidades à Gracinda, à Susana e ao 
Nelson. Parabéns aos três. 

 
 

H u m o r 
 

– Bom dia, é da recepção? Eu 
gostaria de falar com alguém que me 
desse informações sobre os doentes. 
Queria saber se determinada pessoa 
está melhor ou se piorou... 

– Qual é o nome do doente? 
– Chama-se Celso e está no 

quarto 302. 
– Um momentinho, vou transferir a 

chamada para o sector da enferma-
gem... 

– Bom dia, sou a enfermeira de 
serviço, enf.ª Lurdes. O que deseja? 

– Gostaria de saber as condições 
clínicas do doente Celso do 302, por 
favor! 

– Um minuto, vou localizar o 
médico de serviço. 

– Aqui é o Dr. Carlos, de serviço.  
Em que posso ser-lhe útil? 

– Olá, Sr. doutor. Precisaria que 
alguém me informasse sobre o estado 
de saúde do Celso que está internado 
há três semanas no quarto 302. 

– Ok, vou consultar a ficha do 
doente... Só um instante! Ora aqui 
está: ele alimentou-se bem  hoje, a 
tensão arterial e a pulsação estão 
estáveis, responde bem à medicação 
prescrita e vai ser retirado do monitor 
cardíaco até amanhã. Continua bem, 
o médico responsável dar-lhe-á alta 
em três dias. 

– Ahhh, Graças a Deus! São 
notícias óptimas! Que alegria! 

– Pelo seu entusiasmo, deve ser 
alguém muito próximo, certamente da 
família?! 

– Não, sou o próprio Celso que 
telefona daqui do 302!!! É que toda a 
gente entra e sai do quarto, mas 
ninguém me dá informações... só 
queria saber se estou melhor!... 
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