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Judas, o Cireneu e Eu 

(2) 

Toda a Paixão se desenrola entre 

dois beijos no rosto de Cristo. O de 

Judas: relâmpago de fogo que 

desencadeia a tempestade. E o de 

Maria: selo e lacre final da Co-             

-redentora. 

(Pe. Ramón Cué,  

O Meu Cristo Partido) 

~ ~ ~ ~ ~  

JUDAS  

Então um dos Doze, chamado Judas 

Escariotes, foi ter com os sumos 

sacerdotes e disse-lhes: «Quanto me 

dareis se eu vo-lo entregar?» Eles 

garantiram-lhe trinta moedas de prata. 

                            (Mt 26, 14-15) 

 

I 

Teu nome ecoa ao longe, 

ao fundo da memória coletiva, 

história antiga 

que se faz presente. 

 

Teu nome é chaga ardente 

por sarar 

e chega até nós na voz do tempo 

a soluçar. 

     (Maria Teresa M. Gonzalez) 

 

Lei do Jejum  

e Abstinência 

Na Quaresma são dias de 

Abstinência e Jejum, a Quarta-Feira 

de Cinzas e a Sexta-Feira Santa.  

     Só Abstinência, todas as Sextas-      

-feiras do ano inteiro, exceto nas que 

caiem em dia de festa de preceito. 

     A Abstinência fora da Quaresma 

poderá ser substituída por uma destas 

obras:  

     –  participação na Santa Missa; 

     – Via Sacra; 

     –  Leitura da Bíblia (cerca de 30 mi- 

nutos); 

     –  Recitação do Rosário (meditan-          

         do nos 15 mistérios); 

     As obras devem ser feitas no 

próprio dia em que é obrigatória a 

Abstinência. 

     A Abstinência obriga desde os 14 

anos completos. O Jejum desde os 21 

completos, até à entrada dos 60 anos.  

 
 

I Dom. da Quaresma 

Na Quarta-feira de Cinzas teve 

início a Quaresma que é o tempo de 

preparação para a Solenidade da 

Páscoa da Ressurreição do Senhor. 

A Igreja instituiu o Tempo da 

Quaresma como sendo o catecu-

menado anual durante o qual revemos 

os grandes temas da nossa fé, 

preparando-nos para a renovação das 

Promessas do Batismo na noite da 

Vigília Pascal, ou mesmo para o 

Batismo aqueles que ainda o não 

receberam. 

Nesta caminhada de quarenta 

dias, celebramos a memória dos dias 

que passou Jesus no Monte das 

Tentações, antes de começar a Vida 

Pública; e dos quarenta anos em o 

Povo de Deus caminhou pelo deserto 

até chegar à Terra da Promissão. Ao 

longo destes dias, são-nos propostos 

os grandes temas do catecumenado. 

Neste primeiro Domingo, a Liturgia 

da Palavra alerta-nos para a luta 

espiritual que devemos travar. 

 
 

Introdução 

Acautelemo-nos da tentação de 

uma felicidade ilusória. 

Na linguagem corrente, ser-se 

tentado, significa ser-se atraído por 

aquilo que é proibido; por este motivo 

causa surpresa o facto de as grandes 

personagens da Bíblia, os patriarcas, 

Job e outros, terem sido tentados. 

Experimenta-se um certo embaraço 

perante os relatos das tentações de 

Jesus, e perplexidade pelas 

afirmações do autor da Carta aos 

Hebreus que, falando de Cristo, 

declara: «É precisamente porque Ele 

mesmo sofreu e foi posto à prova, que 

pode socorrer os que são postos à 

prova» (Hb 2, 18). «Não temos um 

Sumo Sacerdote que não possa 

compadecer-se das nossas fraquezas, 

pois Ele foi provado em tudo como 

nós, exceto no pecado» (Hb 4, 15). 

A Bíblia convida a considerar a 

tentação numa perspetiva original: 

como um momento de verificação da 

solidez das escolhas do homem, como 

uma ocasião de crescimento. É 

inerente à tentação o risco de 

cometermos erros, mas este perigo é 

inevitável   quando queremos amadu-  
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recer, quando queremos ser 

«especialistas», «peritos». Estes 

termos significam precisamente 

«tentados», «submetidos a uma prova, 

a um exame». 

A escolha a fazer é entre acolher 

ou recusar o projeto do Pai. 

Dois homens confrontaram-se: um 

– Adão – decide seguir os seus 

próprios juízos enganadores; o outro – 

Cristo – refere-se continuamente à 

palavra de Deus. O primeiro estende a 

mão a um futuro de morte, o segundo 

torna-se o autor da vida. 

     - Cria em mim, ó Deus, um coração 

puro, renova em mim um espírito 

firme. 

 
 

Antífona de Entrada 

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. 

 
 

Primeira Leitura 
(Gn 2, 7-9; 3, 1-7) 

MONIÇÃO: 

 
O texto do Livro do Génesis que vai ser 

proclamado narra-nos a formação dos 

nossos primeiros pais e a sua infidelidade 

ao Senhor que os fez perder para eles e 

para nós o tesouro da graça. 

Aprendamos com a sua dolorosa 

experiência a vencer as batalhas da nossa 

vida espiritual. 

  

LEITURA: 

 

 

Leitura do Livro do Génesis 
 

7O Senhor Deus formou o 

homem do pó da terra, insuflou 

em suas narinas um sopro de 

vida, e o homem tornou-se um 

ser vivo. 8Depois, o Senhor 

Deus plantou um jardim no 

Éden, a oriente, e nele colocou o 

homem que tinha formado. 9Fez 

nascer na terra toda a espécie 

de árvores, de frutos agradáveis 

à vista e bons para comer, entre 

as quais a árvore da vida, no 

meio do jardim, e a árvore da 

ciência do bem e do mal. 1Ora, a 

serpente era o mais astucioso 

de todos os animais dos 

campos que o Senhor Deus 

tinha feito. Ela disse à mulher: 

«É verdade que Deus vos disse: 

‘Não podeis comer o fruto de 

nenhuma árvore do jardim’?» 2A 

mulher respondeu: «Podemos 

comer o fruto das árvores do 

jardim; 3mas, quanto ao fruto da 

árvore que está no meio do 

jardim, Deus avisou-nos: ‘Não 

podeis comer dele nem tocar-

lhe, senão morrereis’». 4A 

serpente replicou à mulher: «De 

maneira nenhuma! Não 

morrereis. 5Mas Deus sabe que, 

no dia em que o comerdes, 

abrir-se-ão os vossos olhos e 

sereis como deuses, ficando a 

conhecer o bem e o mal». 6A 

mulher viu então que o fruto da 

árvore era bom para comer e 

agradável à vista, e precioso 

para esclarecer a inteligência. 

Colheu o fruto e comeu-o; 

depois deu-o ao marido, que 

estava junto dela, e ele também 

comeu. 7Abriram-se então os 

seus olhos e compreenderam 

que estavam despidos. Por isso, 

entrelaçaram folhas de figueira 

e cingiram os rins com elas. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

Procura dividir bem as frases, 

marcando as cesuras e pausas adequadas.   

Na prática, o que é? 

– É não ligar as frases, porque cada 

frase trata de assunto diferente:  

1.ª – Deus forma o homem;  

2.ª – Plantou um jardim; 3.ª – Fez 

nascer as árvores; 4.ª – Aparece a 

serpente; 5.ª A serpente interroga a mulher 

e tenta-a. E assim sucessivamente.  

É assim tão difícil? Então porque é que 

continuamos a ver Leitores subir ao ambão, 

mas não entendemos nada do que ouvimos 

ler? Quando crescemos, Leitores? 

 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 
 

À primeira vista, este relato parece 

muito simples, tanto que poderia ser 

entendido até pelas crianças. Partindo 

deste pressuposto, foram deduzidas 

conclusões acerca do «pecado 

original» que a muita gente, hoje, 

parecem problemáticas, frágeis e 

infundadas. 

Não é sério pensar que uma 

serpente tenha falado, que tenha 

existido nalguma parte do mundo o 

jardim do Éden, que Deus tenha 

passeado neste   jardim e que tenha 

dado proibições tão ridículas como a 

de não comer um determinado fruto. 

É difícil aceitar que se deva 

carregar com as consequências de um 

erro cometido pelo primeiro casal 

humano. Quem e porquê estabeleceu 

que esta culpa seja transmitida como 

herança? Quem pode ainda acreditar 

que todos os sofrimentos dependam 

do pecado de Adão e Eva? 

Trata-se de objeções sérias que 

obrigam a rever uma certa in-

terpretação do «pecado original». 

Perguntámo-nos se esta será 

fundamentada no relato bíblico ou se 

deriva do género literário incompre-

ensível utilizado pelo autor sagrado. 

Adão e Eva são dois indivíduos 

históricos e nós os seus pobres 

descendentes, ou somos nós Adão e 

Eva? Por outras palavras, o relato do 

«pecado original» é a crónica de um 

facto singular ou é a história de cada 

homem e de cada mulher que hoje 

são tentados e seduzidos por 

propostas de felicidades ilusórias? 

o “Mito” 

Nestas dificuldades a que 

acenámos embate quem não tem em 

conta que o trecho não é uma 

reportagem de um facto acontecido no 

início da nossa história, mas um mito 

que pretende explicar o que somos 

nós hoje. Não é uma crónica, mas 

uma reflexão sapiencial acerca da 

condição atual do homem, uma 

tentativa de resposta aos nossos 

enigmas, aos nossos tormentos 

interiores. 

Passou o tempo em que o mito era 

considerado um momento infantil do 

pensamento humano, uma etapa de 

passagem antes da maturidade que 

viria a ser alcançada com o pensa-

mento racional, com o raciocínio 

abstrato, com o positivismo científico 

que tudo quer definir e quantificar. 

Hoje é aceite por toda a gente que o 

mito é um género literário 

insubstituível: serve para transmitir 

aquelas verdades que nenhuma 

análise racional é capaz de exprimir. 
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O raciocínio é frio, estático, 

enquanto que o mito pode ser cons-

tantemente atualizado, provoca 

intuições cada vez mais profundas, 

suscita formas de pensamento sempre 

novas. 

      Reduzir os capítulos 2-3 do 

Génesis ao relato simplista da maçã, 

significa não levar a sério o mito, 

equivale a ignorar que nestes ca-

pítulos é ensinado algo de muito sério 

sobre a pessoa e a sua relação com 

Deus. Deve ser evitado o risco de 

querer dar a todo o custo um conteúdo 

histórico ao mito, afirmando que nada 

é impossível a Deus (até mesmo pôr 

as serpentes a falar...). O problema 

não é o de saber o que terá 

acontecido, mas descobrir, no mito, 

aquelas verdades que enchem de 

significado a nossa existência.  

Procuremos então ouvir o mito, 

compreender as suas imagens, 

deixarmo-nos interpelar e envolver 

pela história. 

o “Limite” 

O trecho começa apresentando o 

homem num jardim onde Deus fez 

brotar todo o tipo de árvores com 

frutos agradáveis à vista e bons para 

comer. No centro do jardim, são 

postas duas plantas intocáveis: a da 

vida e a da ciência do bem e do mal. 

Pertencem a Deus, não ao homem. 

Indicam dois limites que não podem 

ser atravessados sem provocar 

desastres. 

A primeira árvore é simplesmente o 

símbolo de Deus, dispensador da vida. 

A imortalidade é um fruto para o qual o 

homem não pode estender a mão: 

este gesto equivaleria à negação da 

condição humana. 

O indivíduo «deve» atravessar 

este mundo marcado por inúmeras 

formas de morte, e é extremamente 

perigoso para ele remover este 

pensamento, iludir-se, considerar-se 

imortal e construir a própria vida como 

se esta fosse a sua cidade 

permanente (Hb 13, 14). O salmista 

reza ao Senhor: «Ensina-nos a contar 

assim os nossos dias, para podermos 

chegar ao coração da sabedoria» (SI 

90, 12). 

Todavia esta condição não é a 

última, a definitiva: um dia o homem 

terá acesso à imortalidade, porque lhe 

será oferecida por Deus: «Ao que sair 

vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore 

da Vida que está no Paraíso de Deus» 

(Ap 2, 7). É o convite a acolher a 

morte e a dor do presente com os 

olhos postos no mundo onde «não 

haverá mais morte, nem luto, nem 

pranto, nem dor, porque as primeiras 

coisas passaram» (Ap 21, 4). 

A segunda árvore da qual não se 

podem tocar os frutos é a da ciência 

do bem e do mal. Se dermos uma 

olhadela ao Antigo Testamento, 

vemos que a «ciência do bem e do 

mal» significa «ser dono das próprias 

decisões e das próprias ações», indica 

a vontade de ser completamente 

autónomo na decisão do que é bem e 

do que é mal. É uma pretensão 

temerária, a de querer estabelecer   

sozinho – desafiando Deus ou 

ignorando as suas palavras de Pai – 

quais as escolhas morais corretas! 

Esta árvore pertence a Deus, e 

quando o homem esquece que é uma 

criatura e se faz, como Deus, 

conhecedor do bem e do mal, aniquila-   

-se a si mesmo: segue os piores 

instintos, deixa-se guiar pelo orgulho, 

pela ira, pela inveja, pela luxúria; 

facilmente «ao mal chama bem, e ao 

bem, mal; tem as trevas por luz e a luz 

por trevas; tem o amargo por doce e o 

doce por amargo» (Is 5, 20). 

o “Orgulho” 

Entra agora em cena a serpente, 

que convida a tomar posse do fruto 

proibido. 

Durante muitos séculos, em Israel, 

as pessoas esqueceram esta 

«personagem». A Bíblia ignora-a 

completamente. É somente no último 

século antes de Cristo que o autor do 

livro da Sabedoria a identifica com o 

diabo (Sb 2, 23-24). Quem é este 

diabo que seduz e engana? 

A resposta é dada pelo texto 

sagrado: a serpente é a criatura mais 

astuciosa entre todos os animais 

criados pelo Senhor, é o ponto mais 

alto da sua obra: então não pode ser 

senão o homem. 

Sim, a serpente é o próprio 

homem, o qual, tendo atingido o 

máximo do seu orgulho, toma 

consciência das suas próprias capa-

cidades, elabora a sua moral, 

pretende decidir de forma completa-

mente autónoma. A serpente 

representa a vontade de se levantar 

contra Deus, de chegar ao ponto de se 

considerar Deus. É a imagem do 

homem convencido de poder atingir a 

felicidade seguindo a sua astúcia. Em 

resumo: é aquela parte do homem que 

o leva a excluir Deus. Note-se a 

característica da serpente: é a mais 

astuciosa, não a mais sábia. 

Como explicar esta rebelião? 

Tudo começa por uma imagem 

falsa de Deus que penetra na mente, 

como uma serpente, que, manhosa e 

sorrateira, se insinua entre as fissuras 

de uma rocha; não faz barulho, não se 

dá por ela, mas é portadora de morte. 

Induz a imaginar Deus como um rival 

do homem, como aquele que o 

impede de chegar à felicidade. 

O discurso da serpente não é 

senão o pensamento no qual tem 

origem cada pecado: Deus não quer o 

bem do homem, é ciumento do seu 

próprio poder e é detestável porque 

não faz mais nada senão proibir; 

enquanto Ele existir, o homem será 

sempre pequeno, menor. Somente 

quando Deus for eliminado, o homem 

poderá tornar-se adulto, afirmar-se a si 

mesmo, crescer, progredir. 

o “Pecado” 

O passo sucessivo é o pecado. A 

desconfiança em relação a Deus leva-    

-o a fazer escolhas contrárias às suas 

indicações.  O pecado não nasce de 

uma procura do mal, mas da procura 

do bem e da felicidade. O problema é 

que, desconfiando de Deus, o homem 

vira-se contra o alvo errado, falha o 

objetivo e aniquila-se. É um erro, uma 

falta de sabedoria, uma astúcia 

insensata. 

o “Vazio” 

A Leitura conclui-se com a tomada 

de consciência, por parte do homem e 

da mulher, de estarem nus. 

Já no final do segundo capítulo o 

autor sagrado recordara o tema da 

nudez: «Estavam ambos nus, tanto o 

homem como a mulher, mas não 

sentiam vergonha» (Gn 2, 25). Depois 

do pecado, pelo contrário, já não 

aceitam serenamente esta realidade, 

procuram escondê-la, sentem a 

necessidade de coser folhas de 

figueira e cobrir-se (Gn 3,7). 

No contexto deste relato, a nudez 

não tem nada a ver – como talvez 

alguém considere ainda – com a 

sexualidade e com a perversão dos 

instintos. É simplesmente o símbolo 

da condição humana: «Saí nu do 

ventre da minha mãe» – é a 

expressão utilizada por Job para 

descrever a sua própria realidade de 

homem (Job 1, 21). A esta mesma 

imagem recorre o Qohélet: «Assim 

como saiu nu do ventre de sua mãe, 

de novo nu partirá como veio» (Ecl 5,  
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14). Despido de tudo, o homem é 

aquilo que é, com todas as suas 

limitações, fraquezas, fragilidades. 

A incapacidade de resolver todos 

os problemas, os momentos de 

abatimento e de depressão, as 

fraquezas físicas e psicológicas, a 

ignorância, a doença... não são motivo 

de vergonha, não são derrotas: são a 

nudez do homem, são a sua condição 

natural. 

O homem são (saudável) não se 

envergonha desta nudez, reconhece-    

-a, aceita-a serenamente, ama-a e 

gere-a de acordo com o projeto de 

Deus. É a serpente presente em cada 

um que leva a recusá-la e a considerá-   

-la uma desgraça, que instiga o 

homem à pretensão de ser perfeito e 

sem limites, como Deus. 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 50 (51), 3-4.5-6a.12-13.14.17 

 

MONIÇÃO: 

 

 A Liturgia convida-nos, a cantar o 

salmo 50, o ato de contrição mais denso de 

toda a Sagrada Escritura. À tomada de 

consciência da nossa condição de 

pecadores, proclamada na primeira Leitura, 

respondemos com uma atitude de 

conversão, insistentemente recomendada 

nesta Quaresma que ainda agora começa. 

Este salmo –  composto pelo rei David 

depois do seu pecado –  ajuda-nos a pedir 

ao Senhor que nos purifique dos pecados e 

renove o nosso coração. 

  

REFRÃO: 

 

PECÁMOS, SENHOR:  

TENDE COMPAIXÃO DE NÓS. 

OU: 

TENDE COMPAIXÃO DE NÓS, 

SENHOR, 

PORQUE SOMOS PECADORES. 

  

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, 

pela vossa bondade, 

pela vossa grande misericórdia, 

apagai os meus pecados. 

Lavai-me de toda a iniquidade 

e purificai-me de todas as faltas. 

 

Porque eu reconheço os meus 

pecados 

e tenho sempre diante de mim as 

minhas culpas. 

Pequei contra Vós, só contra Vós, 

e fiz o mal diante dos vossos 

olhos. 

 

Criai em mim, ó Deus, um coração 

puro 

e fazei nascer dentro de mim um 

espírito firme. 

Não queirais repelir-me da vossa 

presença 

e não retireis de mim o vosso 

espírito de santidade. 

 

Dai-me de novo a alegria da vossa 

salvação 

e sustentai-me com espírito 

generoso. 

Abri, Senhor, os meus lábios 

e a minha boca cantará o vosso 

louvor. 

 
 

Segunda Leitura 
(Rm 5, 12-19) 

 

FORMA LONGA 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo, na Carta aos Romanos, 

confronta-nos com dois exemplos: Adão e 

Jesus. Adão representa o homem que 

escolhe desobedecer à vontade de Deus, 

procurando, por si só, os caminhos da 

salvação e da felicidade; Jesus, Deus e 

Homem verdadeiro, escolhe a obediência à 

vontade do Pai, alcançando-nos a salvação 

e a verdadeira felicidade. 

A escolha de Adão gerou o egoísmo, o 

sofrimento e a morte; o caminho de Jesus 

gera vida plena e definitiva. 

 

LEITURA: 

 

 

Leitura do apóstolo São 

Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 12Assim como por 

um só homem entrou o pecado 

no mundo e pelo pecado a 

morte, assim também a morte 

atingiu todos os homens, 

porque todos pecaram. 13De 

facto, até à Lei, existia o pecado 

no mundo. Mas o pecado não é 

levado em conta, se não houver 

lei. 14Entretanto, a morte reinou 

desde Adão até Moisés, mesmo 

para aqueles que não tinham 

pecado por uma transgressão à 

semelhança de Adão, que é 

figura d’Aquele que havia de 

vir. 15Mas o dom gratuito não é 

como a falta. Se pelo pecado de 

um só pereceram muitos, com 

muito mais razão a graça de 

Deus, dom contido na graça de 

um só homem, Jesus Cristo, se 

concedeu com abundância a 

muitos homens. 16E esse dom 

não é como o pecado de um só: 

o julgamento que resultou 

desse único pecado levou à 

condenação, ao passo que o 

dom gratuito, que veio depois 

de muitas faltas, leva à 

justificação. 17Se a morte reinou 

pelo pecado de um só homem, 

com muito mais razão, aqueles 

que recebem com abundância a 

graça e o dom da justiça, 

reinarão na vida por meio de um 

só, Jesus Cristo. 18Porque, 

assim  como pelo pecado de um 

só, veio para todos os homens a 

condenação, assim também, 

pela obra de justiça de um só, 

virá para todos a justificação 

que dá a vida. 19De facto, como 

pela desobediência de um só 

homem, muitos se tornaram 

pecadores, assim também, pela 

obediência de um só, muitos se 

tornarão justos. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

As frases longas e a densidade de 

conteúdo exigem uma preparação cuidada. 

Ler devagar. Não existem propriamente 

palavras difíceis de pronunciar. Respeitar a 

pontuação. 

 
COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 
O longo e intricado raciocínio que 

Paulo faz neste trecho da Carta aos 

Romanos parece contradizer a 

explicação que acabámos de dar do 

relato do Génesis. Aqui o Apóstolo 

parece pressupor que Adão é um 

indivíduo bem identificado e 

responsável por todo o mal. Na 

realidade, ele mais não faz do que 

retomar (sem a canonizar) a interpre-

tação dos rabis do seu tempo. Serve-       

-se da contraposição entre Adão e 

Cristo para explicar a obra de 

salvação realizada por Jesus. 

Adão quer ser senhor do bem e do  
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mal e, como resultado, obtém a morte. 

Cristo, pelo contrário, reconhece a 

própria dependência de Deus, foi 

sempre fiel e obediente ao Pai e torna-   

-se Senhor da vida. Todos aqueles 

que o seguem e imitam a sua obediên-

cia serão constituídos como justos. 

Entre estes dois modos de se ser 

homem, cada pessoa é convidada a 

fazer a sua escolha. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 

(Mt 4, 4b) 

  

MONIÇÃO: 
 

O Evangelho apresenta, de forma 

clara, o exemplo de Jesus. Que se recusou 

– de forma absoluta e definitiva – a fazer a 

vontade de Satanás, para ser fiel à vontade 

do Pai. Deste modo nos ensinou o 

verdadeiro caminho da felicidade nesta 

vida e na que há de vir. 

Acolhamos com alegria o Evangelho 

que nos ensina estas verdades e enche de 

luz e os nossos caminhos e aclamemo-lo, 

cantando 

 

REFRÃO:      

 

Glória a Vós, Jesus Cristo, 

Palavra do Pai.  

 

Nem só de pão vive o homem, 

mas de toda a palavra que sai da 

boca de Deus. 

 
 

Evangelho 
(Mt 4, 1-11) 

 

EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor 

Jesus Cristo segundo São Mateus 

 
1Naquele tempo, Jesus foi 

conduzido pelo Espírito ao deserto, 

a fim de ser tentado pelo Demónio.  
2Jejuou quarenta dias e quarenta 

noites e, por fim, teve fome. 3O 

tentador aproximou-se e disse-lhe: 

«Se és Filho de Deus, diz a estas 

pedras que se transformem em 

pães». 4Jesus respondeu-lhe: «Está 

escrito: ‘Nem só de pão vive o 

homem, mas de toda a palavra que 

sai da boca de Deus’». 5Então o 

Demónio conduziu-O à cidade 

santa, levou-O ao pináculo do 

templo e disse-Lhe: 6«Se és Filho de 

Deus, lança-Te daqui abaixo, pois 

está escrito: ‘Deus mandará aos 

seus Anjos que te recebam nas 

suas mãos, para que não tropeces 

em alguma pedra’». 7Respondeu-lhe 

Jesus: «Também está escrito: ‘Não 

tentarás o Senhor teu Deus’». 8De 

novo o Demónio O levou consigo a 

um monte muito alto, mostrou-Lhe 

todos os reinos do mundo e a sua 

glória, 9e disse-Lhe: «Tudo isto Te 

darei, se, prostrado, me adorares».  
10Respondeu-lhe Jesus: «Vai-te, 

Satanás, porque está escrito: 

‘Adorarás o Senhor teu Deus e só a 

Ele prestarás culto’». 11Então o 

Demónio deixou-O e logo os Anjos 

se aproximaram e serviram Jesus. 

 

Palavra da Salvação. 
 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Durante um curso bíblico em 

África, um catequista perguntou: 

«Quando Jesus foi conduzido ao 

pináculo do templo para ser tentado, 

quem ia à frente, Ele ou o diabo?» A 

esta pergunta poderiam seguir-se 

outras: onde se encontra o monte 

muito alto de onde se podem 

contemplar todos os reinos do mundo? 

Como conseguiu Jesus resistir tanto 

tempo sem comer? Que aparência 

assumiu o diabo?  Quem contou a 

Mateus estes factos? Como se pode 

considerar Jesus um irmão que se 

«assemelha em tudo aos seus 

irmãos» (Hb 2, 17), até mesmo nas 

tentações, se depois Ele é submetido 

a provas tão diferentes das nossas? A 

lista de dificuldades poderia continuar, 

mas estas são suficientes para nos 

dar a entender que não estamos 

perante um trecho de crónica, mas um 

texto de teologia. 

 as “Tentações” 

Marcos, o primeiro evangelista, 

limita-se a recordar que «o Espírito 

impeliu Jesus para o deserto; ficou no 

deserto quarenta dias; era tentado por 

Satanás» (Mc 1, 12-13). Servindo-se 

da linguagem e das imagens bíblicas, 

ele pretendia dizer que toda a 

existência de Jesus, representada no 

número quarenta, tinha sido um 

confronto dramático entre Ele e o 

tentador. 

Nos anos seguintes, a reflexão das 

comunidades cristãs tinha continuado. 

Os discípulos recordavam sobretudo a 

mais dramática das suas tentações, 

na cruz, quando tinha gritado ao Pai: 

«Meu Deus, meu Deus, porque me 

abandonaste?» (Mc 15, 34). Estas pa-

lavras podiam parecer blasfemas a 

quem não entendia que, naquele 

momento, Jesus rezava: recitava o 

Salmo 22. Como tinha feito durante 

toda a sua vida, também durante a 

agonia ele evocava as Escrituras. 

Como sintetizar numa página de 

catequese esta experiência de 

tentação, que durara uma vida e se 

concluíra, num crescendo, na cruz? 

As comunidades cristãs, que 

conheciam bem o Antigo Testamento, 

rapidamente notaram o paralelismo 

entre Israel – o filho que Deus tinha 

chamado do Egipto e que no deserto 

tinha respondido com a infidelidade à 

ternura do Pai (Os 11, 1-4) – e Jesus, 

o filho predileto que, pelo contrário, 

tinha sido sempre obediente. 

Servindo-se de um género literário 

usado muitas vezes pelos rabis – 

haggadah midrashica – expuseram as 

suas reflexões em três quadros que, 

guiado pelo Espírito, Mateus retomou 

e conservou no seu Evangelho. 

As respostas de Jesus ao tentador 

referem-se a três acontecimentos do 

Êxodo: a murmuração do povo pela 

falta de alimento e o dom do maná (Ex 

16), os protestos pela falta de água 

(Ex 17), a idolatria representada pelo 

vitelo de ouro (Ex 32). Assim, Jesus 

revive a história do seu povo: é 

submetido às mesmas tentações e su-

pera-as. 

Examinemos cada uma destas três 

«parábolas» que representam, de 

forma esquemática, a maneira errada 

de se relacionar com três realidades: 

com as coisas, com Deus, com as 

pessoas. 

1.ª “Tentação” 

A primeira: «Diz a estas pedras 

que se transformem em pão» (v. 1-4). 

Sem pão não se vive. «Comer» é 

um dos verbos mais usados na Bíblia: 

aparece novecentas e dez vezes no 

Antigo Testamento, e isto demonstra 

quanto é importante para Deus que 

cada pessoa tenha com que se 

alimentar. 

No deserto o Senhor disse a 

Moisés: «"O povo sairá e recolherá em 

cada dia a porção de um dia; ninguém 

o guarde até de manhã". Porém, 

alguns não escutaram Moisés, e 

guardaram-no até de manhã; mas  
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ganhou vermes e cheirava mal» (Ex 

16, 4.19-20). 

É um caso típico de tentação 

pedagógica: Deus pôs Israel perante o 

maná para o educar no uso dos bens 

terrenos e a confiar na sua provi-

dência.  Ensinando ao povo a contro-

lar a sua avidez, queria libertá-lo do 

frenesim da posse e da avidez de 

acumular alimentos. Não conseguiu: a 

sedução dos bens deste mundo é 

quase irrefreável, é difícil contentar-se 

com «o pão quotidiano» para permitir 

que todos tenham o necessário para 

viver. 

Tentado a servir-se das suas 

capacidades para produzir «pão» para 

si mesmo, Jesus reagiu evocando a 

Escritura: «Nem só de pão vive o 

homem: de tudo o que sai da boca do 

Senhor é que o homem viverá» (Dt 8,3) 

Somente quem toma em 

consideração a sua vida à luz da pala-

vra de Deus, somente quem, como 

Jeremias, «devora a tua palavra» e faz 

dela «a minha alegria e as delícias do 

meu coração» (Jr 15, 16) é capaz de 

dar o justo valor às realidades deste 

mundo. Não devem ser desprezadas, 

destruídas, recusadas, mas também 

não devem ser consideradas ídolos. 

São criaturas, caducas e transitórias, 

não absolutas. 

Nesta primeira cena é identificado 

e denunciado o modo errado com que 

o homem se relaciona com as 

realidades materiais. A utilização 

egoísta das riquezas é diabólica: 

acumular para si próprio, viver do 

trabalho dos outros, desperdiçar em 

luxos e em coisas desnecessárias, 

enquanto a outras pessoas falta o 

necessário. 

Para os cristãos, a Quaresma é 

tempo de revisão de vida e de 

conversão. A fé no Ressuscitado não 

se pode reduzir a uma solicitação à 

esmola, a deixar cair alguma migalha 

mais consistente das nossas mesas 

fartas. É uma provocação a rever 

claramente o modo de gerir os bens 

deste mundo. Podemo-nos perguntar, 

por exemplo, se é clara para nós a 

linha de demarcação entre o ser 

previdente e a avidez; se são 

compatíveis com a escolha evangélica 

um certo tipo de despesas, de viagens 

turísticas, certas contas bancárias, 

certo tipo de investimentos, certas 

quantias fabulosas deixadas em 

herança. É neste mundo que devemos 

viver, é «desonesta» a riqueza que 

temos nas mãos (Lc 16, 9), mas deve 

ser gerida lembrando as recomen-

dações do Mestre: «Não vos inquieteis 

quanto à vossa vida, com o que haveis 

de comer ou beber... Porque vos 

preocupais com o vestuário?... Os 

pagãos, esses sim, afadigam-se com 

tais coisas... Não vos preocupeis, 

portanto, com o dia de amanhã» (Mt 6, 

25-34). 

2.ª “Tentação” 

A segunda tentação: «Lança-te 

daqui abaixo» (v. 5-7). A proposta 

diabólica é até mesmo baseada na 

Bíblia: «Está escrito...» – diz o 

tentador. 

A mais manhosa das astúcias do 

mal é a de se apresentar com um 

rosto cativante, de assumir um ar 

devoto, de se servir da própria palavra 

de Deus – por vezes alterada ou 

interpretada de modo insensato – para 

levar por maus caminhos. 

O objetivo principal do maligno não 

é o de provocar alguma queda do 

ponto de vista moral, de pôr à prova 

alguma fraqueza, mas o de minar pela 

base a relação com Deus. Este 

objetivo é alcançado quando, na 

mente da pessoa, se insinua a dúvida 

de que o Senhor poderá não manter 

as suas promessas, poderá faltar à 

sua palavra, não dar a sua proteção e, 

nos momentos cruciais, abandonar 

quem confiou nele. 

Desta dúvida nasce a necessidade 

de «exigir provas». No deserto o povo 

de Israel, extenuado pela sede, cedeu 

a esta tentação e exclamou: «Está o 

Senhor no meio de nós ou não?» (Ex 

17, 7). Ele 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, faça um milagre! 

Desafiou-o para ver se realmente o 

amava. 

Cada pessoa passa por esta 

dúvida, deve enfrentar esta tentação. 

Nem mesmo o profeta Jeremias foi 

poupado, quando um dia teve a 

sensação de ter sido traído pelo 

Senhor; no auge da angústia, gritou: 

«Serás para mim um riacho 

enganador de água inconstante?»  (Jr 

15, 18). 

Também Jesus foi submetido a 

esta prova, mas não cedeu. Ao 

contrário de Israel, até mesmo nos 

momentos mais dramáticos da sua 

vida Ele se recusou a pedir ao Pai 

uma prova do seu amor, nunca 

duvidou da sua fidelidade, nem 

mesmo na cruz quando, perante a 

absurdidade do que estava a 

acontecer, podia ser levado a pensar 

que também o Senhor o tivesse 

abandonado. 

Nós cedemos a esta tentação 

sempre que exigimos de Deus sinais 

do seu amor, sempre que lhe pedimos 

para ser libertados, mediante graças e 

milagres, das dificuldades, das 

contrariedades, das desgraças que 

atingem as outras pessoas. Em cada 

situação, feliz ou dolorosa, devemos, 

sem dúvida, rezar-lhe, não para que 

conceda privilégios ou para que 

modifique os seus planos e os adapte 

aos nossos, mas para que nos dê luz 

e força para sairmos mais maduros de 

cada prova. 

Não devemos esperar que Deus 

nos trate de forma diversa da que 

tratou o seu amado Filho unigénito. 

3.ª “Tentação” 

A terceira tentação: «Tudo isto te 

darei se, prostrado, me adorares» (v. 

8-11). É a tentação do poder, do 

domínio sobre as outras pessoas. 

A escolha é entre dominar e servir, 

entre competir e ser solidário, entre 

subjugar e considerar-se servo. Esta 

escolha manifesta-se em todas as 

atitudes e em todas as condições de 

vida: quem tem uma formação erudita 

ou atingiu uma posição de prestígio 

pode ajudar a crescer quem teve 

menos sorte, mas também se pode 

servir disso para humilhar quem é 

menos dotado. Quem detém o poder, 

quem é rico, pode servir os mais 
pobres e menos favorecidos, mas 

pode também assumir uma atitude de 

domínio para com essas pessoas. 

O desejo do poder é de tal modo 

imparável que até mesmo quem é 
pobre é tentado a dominar quem é 

mais fraco do que ele. 

A autoridade é um carisma, um 

dom de Deus à comunidade, para que 

cada pessoa possa ser colocada no 

seu lugar e sentir-se realizada. O 

poder, pelo contrário, é diabólico, 

mesmo se exercitado em nome de 

Deus. Onde quer que se exerça o 

domínio sobre a pessoa,  onde  quer  

que  se  lute  para  levar  a  melhor 

sobre os outros, onde quer que al-

guém seja obrigado a inclinar-se ou a 

ajoelhar-se perante um seu seme-

lhante, ali opera a lógica do maligno. 

A Jesus, não faltavam as 

capacidades para emergir, para subir 

todos os degraus do poder religioso e    
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político: era inteligente, lúcido, 

corajoso, encantava as multidões. 

Certamente seria bem sucedido... mas 

com uma condição, que «adorasse 

satanás», ou seja, que se adequasse 

aos princípios deste mundo: que 

entrasse em competição, recorresse 

ao uso da força e do domínio, se 

aliasse aos poderosos e utilizasse os 

seus métodos. Fez a escolha oposta: 

tornou-se servo. 

O povo de Israel, no deserto, 

cansou-se do seu Deus e adorou um 

vitelo de ouro: o ídolo material, obra 

das mãos do homem. Jesus nunca se 

inclinou perante nenhum ídolo: não se 

deixou seduzir pelo poder político, 

pelo dinheiro, pelo uso das armas, 

pela amizade com os grandes deste 

mundo, pelas propostas de sucesso e 

de glória. Escutou apenas e sempre a 

palavra do Pai. 

A voz que excita em nós a sede de 

poder, que convida a promover o culto 

da personalidade, é insistente e 

manhosa. 

Esta última parte do trecho 

evangélico é um convite a revermos a 

nossa vida e a darmo-nos conta de 

que os privilégios, os títulos 

honoríficos não são oferecidos por 

Deus, mas pelo tentador. Aos seus 

filhos, o Pai de Jesus oferece 

apenas... serviços a prestar hu-

mildemente aos irmãos. 

 
 

Oração Universal 

 
 

1 – Pela santa Igreja, pelos seus   

fiéis e catecúmenos, 

para que a vitória de Jesus   

sobre o maligno 

lhes dê a graça de vencer as   

tentações, 

oremos, irmãos. 

 

2 – Pelos homens e mulheres de 

todo o mundo, 

para que saibam descobrir a   

dignidade que Deus lhes deu 

ao criá-los à Sua imagem e   

semelhança, 

oremos, irmãos. 

 

3 – Por aqueles que o demónio 

tenta enganar, 

para que encontrem nas   

palavras de Jesus 

a força para escolher sempre a   

vontade de Deus, 

oremos, irmãos. 

 

4 – Pelos que não têm paz ou estão   

           doentes, 

para que os discípulos de Jesus   

sejam para eles, 

testemunhas segundo o   

Evangelho, 

oremos, irmãos. 

 

5 – Por nós próprios e pela nossa 

comunidade paroquial 

para que o caminho da   

conversão que iniciamos 

nos conduza à vida nova em   

Cristo e à sua Páscoa, 

oremos, irmãos. 
 

 
Antífona da Comunhão 

Nem só de pão vive o homem, 

Mas de toda a palavra que vem da   

boca de Deus. 

OU: 

O Senhor te cobrirá com as suas   

penas,  

debaixo das suas asas encontrarás   

abrigo. 

 
 

A luta ascética 

O estado de inocência original. «O 

Senhor Deus formou o homem do pó 

da terra, insuflou em suas narinas um 

sopro de vida, e o homem tornou-se 

um ser vivo. Depois, [...] plantou um 

jardim no Éden, a oriente, e nele 

colocou o homem que tinha formado.» 

Somos fruto de um “sonho” de 

Deus, como, de modo análogo, 

brotámos de um sonho dos nossos 

pais. 

Deus arrancou-nos do nada para 

partilhar connosco a Sua eterna e 

infinita felicidade. 

«O Senhor Deus formou o homem 

do pó da terra, insuflou em suas 

narinas um sopro de vida, e o homem 

tornou-se um ser vivo.» O Criador 

interveio diretamente para infundir no 

nosso corpo a alma humana imortal. O 

evolucionismo não é um dogma, mas 

apenas uma hipótese científica, como 

muitas outras. Exigimos apenas uma 

intervenção direta de Deus na história 

do homem, porque da evolução do 

corpo não podia resultar uma alma 

imortal. 

Deus formou Adão e Eva: 

• Com a graça santificante. É a 

participação da natureza divina na 

criatura racional. Está acima das 

exigências de qualquer natureza 

criada. 

• Com a harmonia das paixões. 

Cada uma das paixões – inclinações 

fortes … foi-nos dada para nos facilitar 

o cumprimento de um dever: o apetite, 

para a conservação da saúde e da 

vida; o instinto sexual, para perpetuar 

a vida humana; a estima própria, para 

conservarmos a nossa dignidade. 

• Com a ciência infusa. O nosso 

conhecimento é lento e moroso. 

Vamos saltando de um raciocínio ao 

outro, até chegarmos a uma conclusão 

final.  

Os nossos pais estavam dotados 

de uma ciência intuitiva, muito mais 

fácil e profunda.  

Eram todos estes dons preter-

naturais, isto é, não estavam 

compreendidos dentro das exigências 

da natureza humana. 

• Num tempo de prova para 

alcançar a felicidade eterna. «Fez 

nascer na terra toda a espécie de 

árvores, [...] entre as quais a árvore da 

vida, no meio do jardim, e a árvore da 

ciência do bem e do mal.» 

Aos olhos de Deus valemos mais 

do que o sol e todas as estrelas, o mar 

e as montanhas da terra. Ele criou-nos 

para partilhar connosco eternamente a 

Sua felicidade. 

Alcançamos esta felicidade 

fazendo a vontade de Deus, 

praticando obras boas, no uso da 

nossa liberdade e responsabilidade. 

 
 

A tentação do 

demónio 

 «Ora, a serpente era o mais 

astucioso de todos os animais do 

campo que o Senhor Deus tinha feito. 

Ela disse à mulher: “É verdade que 

Deus vos disse: “Não podeis comer o 

fruto de nenhuma árvore do 

Jardim”?”» 

O tempo em que vivemos na terra 

é um tempo de provação da nossa 

fidelidade a Deus, de merecimento da 

vida eterna. Merecemos porque 

somos responsáveis e livres. 
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• O Demónio é a origem de todo o 

mal moral que há na terra: mortes, 

escravidões, corrupção, desvios de 

bens, mentira, injustiça. Na sua 

atuação malvada, consegue que 

alguns homens se lhe entreguem e se 

tornem seus instrumentos, tal como os 

santos são instrumentos de Deus. 

• A serpente diabólica molesta as 

pessoas nesta vida de diversos 

modos: tentação, obsessão, infes-

tação e possessão. O modo mais 

vulgar é a tentação. 

• O que é a tentação. Tentação e 

o mesmo que provação. A competição 

desportiva é uma “tentação:” Ser boa 

ou má para nós depende do modo 

como nos comportarmos, tal como o 

desportista na competição. 

É um desafio, um convite tentando 

arrastar-nos para o mal, para o 

pecado, para a desobediência a Deus, 

como Adão e Eva no Éden. 

Em geral, o Inimigo tenta conduzir-    

-nos para as profundidades por um 

plano inclinado. Parte de uma coisa 

boa, de um desejo legítimo, por 

exemplo, o desejo de ter dinheiro, o 

amor humano, o desejo de se 

alimentar. 

Dado este primeiro passo, leva-nos 

a exagerar, a perder o controle, pela 

desobediência a Deus. Adão e Eva 

queriam saber; a mulher desce 

gradualmente por um plano inclinado: 

viu que era agradável à vista; tocou-o 

e viu que era agradável ao tato; 

finalmente veio a desobediência a 

Deus. 

• Origem das tentações. Temos 

entre nós um cúmplice que a 

frequência do pecado vai dando cada 

vez mais força: a gula, a embriaguez, 

a sensualidade, a avareza, o orgulho. 

Atuam contra nós os três inimigos 

da alma: o mundo, com os seus maus 

exemplos, demónio, com as suas 

seduções e enganos, e carne, as más 

inclinações que temos em nós. 

 
 

 

As consequências da 

derrota 

«Abriram-se então os seus olhos e 

compreenderam que estavam 

despidos. Por isso, entrelaçaram 

folhas de figueira e cingiram os rins 

com elas.» 

• Nudez espiritual. Depois de 

termos feito a vontade ao demónio, no 

pouco ou no muito, temos a mesma 

sensação de quem foi vítima do “conto 

do vigário”. Abrem-se os nossos olhos 

e compreendemos que não estava ali 

a felicidade que procurávamos. 

Perdemos ingloriamente a amizade 

de Deus por um pecado grave, ou 

enfraquecemo-la, por um pecado 

venial e logo nos apercebemos que 

estamos nus, despojados da nossa 

riqueza espiritual. Caímos numa 

verdadeira nudez espiritual, porque o 

pecado grave despoja-nos a veste da 

graça santificante e dos merecimentos 

que tínhamos adquirido com as boas 

obras. É como se nos congelassem a 

conta bancária, de modo a que 

deixássemos de ter acesso a ela, 

temporariamente ou para sempre. 

• Medo de Deus. O medo de Deus 

não tem sentido para nós, porque 

somos filhos Seus. Mas, depois do 

pecado, não nos sentimos à vontade 

na Sua presença. Temos dificuldade 

em rezar, em nos recolhermos. 

• Falta de amor a si próprio. 

Sentimos vergonha da nossa derrota, 

tal como Adão e Eva sentiram 

vergonha da sua nudez. 

• Ao serviço do Inimigo. À 

medida que uma pessoa se afasta de 

Deus pela entrega ao pecado, vai-se 

tornando um instrumento do demónio, 

arrastando outros para a perdição e 

infelicidade. 

Assim procedeu Eva que, uma vez 

em pecado, arrastou Adão para a 

mesma situação desgraçada. 

• Rompemos a comunhão. Os 

nossos primeiros pais romperam a 

comunhão com Deus, pecando 

gravemente; um com o outro, de modo 

que Adão já não bate palmas ao ver 

Eva, mas acusa-a como sendo a 

causa da sua desgraça; há também 

uma rutura com a criação inteira, 

porque o homem terá de arrancar dela 

o sustento com o suor do seu rosto. 

 
 

 Como alcançar a 

vitória 

Preparar-se para o combate. 

«Naquele tempo, Jesus foi conduzido 

pelo Espírito ao deserto, a fim de ser 

tentado pelo Demónio. Jejuou 

quarenta dias e quarenta noites e, por 

fim, teve fome.» 

Antes de entrar na Vida Pública, 

Jesus preparou-se para ela com 

oração e jejum durante quarenta dias 

e quarenta noites, no monte da 

Quarentena, perto de Jericó. 

Também nos devemos preparar 

em cada dia – e especialmente nesta 

Quaresma – para o combate espiritual 

com estas duas armas. 

• Oração e recolhimento. Ainda 

não descobrimos o valor da oração. 

Achamos que é desnecessária, ou 

quando muito, adiamo-la para quando 

não tivermos mais que fazer. E como 

os passatempos são muitos, nos 

nossos dias, abandonamo-la gradual-

mente até a suprimir. Muitas vezes, 

nem o sinal da cruz fazemos de 

manhã, levantando o nosso 

pensamento a Deus e pedindo-Lhe 

ajuda. 

Orar é falar com Deus de tudo 

aquilo que nos preocupa. É assim que 

fazem dois bons amigos. 

Pela oração afeiçoamo-nos cada 

vez mais a Deus – tal como acontece 

no amor humano – e acabamos por 

querer o que Deus quer. Ainda que 

digamos palavras muito bonitas 

acerca de Deus, se não fizermos 

oração, não O amamos. Deste modo, 

vamos aumentado a intimidade do 

Deus até à plena comunhão de Amor 

com Ele no paraíso. 

Temos necessidade de concretizar 

– com a ajuda de uma pessoa amiga – 

o que havemos de rezar em cada dia. 

A nossa oração pode ser uma 

repetição de fórmulas, como fazemos 

no terço; ou uma conversa com Deus 

sem palavras, apenas com o nosso 

pensamento e afeto. 

• Jejum. Jesus entregou-se ao 

jejuou durante quarenta dias, sem 

comer nem beber. 

Há só dois dias de jejum e 

abstinência obrigatórios na Quaresma: 

a Quarta-Feira de Cinzas e Sexta-

Feira Santa. Jejuar não é apenas 

privar-se de comer, mas abster-se 

também de alguma coisa agradável. 

Temos de começar por jejuar do 

que faz mal ao nosso corpo ou à vida 

da alma. 

— Submeter-se à dieta prescrita 

para a saúde, aos medicamentos e 

exercícios físicos que nos são 

prescritos (caminhadas piscina, 

exercícios de recuperação); comer 

com alegria, gratidão e sem 

queixumes o que preparam para nós. 

— Abster-se de conversas pessi-

mistas, porque nada resolvem; sorrir, 

ser amável com as outras pessoas,  
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jejuar de ver TV durante algum tempo, 

tornar a vida de família mais agradável 

aos outros, etc. 

Na verdade, o Senhor não nos 

pede mortificações extraordinárias, 

mas estes pequenos nadas que 

ninguém vê, mas são maravilhas da 

caridade cristã. 

 
 

A “psicologia” da 

tentação 

 «O tentador aproximou se e disse-   

-lhe: «Se és Filho de Deus, diz a estas 

pedras que se transformem em pães.» 

[...]. «Se és Filho de Deus, lança Te 

daqui abaixo.» [...] «Tudo isto Te 

darei, se, prostrado, me adorares». 

• Desarma a vítima. Quando nos 

quer tentar, o demónio começa por 

nos fechar a boca e o coração, 

levando-nos a aborrecer e a omitir a 

oração, com falsas desculpas de falta 

de tempo, de disposição, etc., e a 

deixar de frequentar os sacramentos. 

Ele procede como os assaltantes 

que, logo que chegam à beira da 

vítima, tapam-lhe a boca, para que 

não peça ajuda e procuram tirar-lhe 

todos os meios de defesa: telemóvel, 

armas, etc. 

O que admira, não é que as 

pessoas pequem tanto, mas que não 

pequem mais, porque enfrentam as 

tentações completamente desarmadas 

e mudas. Às vezes, são as primeiras a 

procurá-las, sem esperarem que o 

demónio se aproxime: um programa 

imoral de TV, o acesso à internet 

em sites que levam a cair em pecado 

mortal, o acesso a lugares de pecado 

ou conviver com pessoas que nos 

arrastam a ofender a Deus, por 

pensamento, palavras e obras. 

• Parte de uma coisa boa. Nas 

três tentações com que prova o 

Mestre, o demónio parte sempre de 

coisas naturalmente boas. Depois 

exagera ou desvia-nos da vontade de 

Deus. 

— Tinha fome. Nada mais normal 

do que, senti-la, depois de ter jejuado 

tanto tempo. Querer comer era uma 

coisa normal. 

Mas depois exagera e tenta 

afastar-nos de Deus. Insinua a Jesus 

que, em vez de usar o Seu poder para 

ajudar as pessoas, o ponha exclusi-

vamente ao serviço das Suas 

necessidades materiais. Volta e meia, 

esta tentação aparece na Igreja 

querendo que ela deixe de se 

preocupar com a salvação das 

pessoas, para cuidar apenas de 

soluções políticas e económicas. 

— Jesus quer chamar a atenção 

de todas as pessoas, para lhes 

ensinar a Boa Nova. Lançando-se do 

ponto mais alto e Templo e salvando-      

-Se milagrosamente, todos O vão 

escutar com atenção. 

Mas, para isso, era preciso 

manipular as pessoas com coisas 

extraordinárias, em vez de as trazer 

serenamente à Verdade. 

— Jesus quer que todas as 

pessoas entrem na Igreja que Ele 

vem fundar e se salvem. Sendo 

Senhor de todos os reinos, dará uma 

ordem e tudo fica feito sem esforço. 

Mas para isto, é preciso procurar 

os fins sem olhar aos meios. É a 

grande tentação de hoje, nas pessoas 

da Igreja: procurar o rapidamente 

eficaz, o que dá nas vistas, o que 

promete espetáculo, em vez de se 

procurar seriamente a conversão das 

pessoas. 

 
 

Fidelidade à Palavra 

de Deus 

 «Jesus respondeu lhe: “Está 

escrito: ‘Nem só de pão vive o homem, 

mas de toda a palavra que sai da boca 

de Deus’.” [...] “Também está escrito: 

‘Não tentarás o Senhor teu Deus’.” 

[...]‘Adorarás o Senhor teu Deus e só a 

Ele prestarás culto’». 

Em cada uma das tentações, 

Jesus responde ao Inimigo, cintando 

frases da Sagrada Escritura: «Está 

escrito: ‘Nem só de pão vive o homem, 

mas de toda a palavra que sai da boca 

de Deus’»; «Também está escrito: 

‘Não tentarás o Senhor teu Deus’»; 

«Vai te, Satanás, porque esta escrito: 

‘Adorarás o Senhor teu Deus e só a 

Ele prestarás culto’». 

A ignorância religiosa é o maior 

inimigo de Deus no mundo de hoje 

(São Josemaria Escrivá). 

De facto, as pessoas são 

enganadas porque são ignorantes em 

matéria religiosa. E o que mais agrava 

a situação, é que estão convencidas 

de que nunca precisam de ouvir nada, 

de ler nada, nem de frequentar meios 

de formação. O Santo Padre reúne 

regularmente com os principais cola-

boradores; os Bispos de todo o mundo 

fazem o mesmo, bem como os 

sacerdotes. Só os leigos nunca 

precisam de nada, não leem nada e, 

por isso, são apanhados na primeira 

armadilha do demónio. Como hão de 

ser fiéis à Palavra de Deus, se nem a 

conhecem, nem procuram conhecê-     

-la? Alguns até de ouvir a homilia se 

aborrecem. Classificam as missas 

dominicais de boas ou menos boas, 

segundo o tempo que demoram. 

Fecham, deste modo, os ouvidos a 

Cristo, para não saberem o que Ele 

quer de nós. 

Jesus Cristo é o nosso Salvador. 

«Se pelo pecado de um só pereceram 

muitos, com muito mais razão a graça 

de Deus, dom contido na graça de um 

só homem, Jesus Cristo, se concedeu 

com abundância a muitos homens.» 

Para estarmos com Ele e 

conhecermos a Sua vontade, a Igreja 

convida-nos a celebrar a Missa de 

cada Domingo. Ele preside, fala-nos e 

dá-nos o Seu Corpo e Sangue em 

Alimento. 

Maria é apresentada no Génesis 

como a Mulher extraordinária que 

enfrenta a serpente com os seus 

filhos, num combate vitorioso. 

Que Ela nos alcance e vitória 

sobre o demónio nos nossos 

combates espirituais. 

 
 

Tentações de Jesus 

no deserto 

O deserto foi sempre lugar de 

prova e de preparação. O povo de 

Israel esteve durante quarenta anos 

no deserto a aprender a ser um povo 

livre e justo. 

No Egipto eram escravos, mas 

depois de caminhar quarenta anos 

pelo deserto, consolidaram-se como 

povo com leis de fraternidade. No 

deserto aprenderam a viver: atentos a 

descobrir o caminho que leva ao 

oásis; atentos a prevenir as picadas 

das serpentes e dos escorpiões; 

atentos às necessidades do grupo, 

sem o qual não se consegue 

sobreviver. 

Jesus prepara-Se no deserto. Ali 

vai aprender a ser humilde e simples; 

solidário com os pobres e disposto a 

colocar-Se ao seu nível para os 

ajudar. Foi um tempo para saber 

prescindir daquilo que Lhe não era 

necessário. 
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Com frequência estamos presos a 

muitos caprichos que não são 

necessários. Quaresma é tempo para 

aprender a renunciar àquilo nos não 

ajuda a crescer de forma positiva. 

 
 

O Papa adverte-nos 
 

«Recordemo-nos disto: no 

momento da tentação, das 

nossas tentações, nenhum 

diálogo com Satanás, mas 

defendidos sempre pela Palavra 

de Deus! E isto nos salvará.» 
 

                      (Papa Francisco) 

 
 

Satanás é astuto e 

sedutor 

O Evangelho do primeiro domingo 

da Quaresma apresenta cada ano o 

episódio das tentações de Jesus, 

quando o Espírito Santo, que desceu 

sobre Ele depois do batismo no 

Jordão, o levou a enfrentar 

abertamente Satanás no deserto, por 

quarenta dias, antes de iniciar a sua 

missão pública. 

O tentador procura desencorajar 

Jesus do projeto do Pai, isto é, do 

caminho do sacrifício, do amor que 

oferece a si mesmo em expiação, para 

lhe fazer empreender um caminho 

fácil, de sucesso e poder. O duelo 

entre Jesus e Satanás dá-se com uma 

troca de citações da Sagrada 

Escritura. Com efeito, para desen-

corajar Jesus do caminho da cruz, o 

diabo recorda-lhe as falsas espe-

ranças messiânicas: o bem-estar 

económico, indicado pela possibili-

dade de transformar as pedras em 

pão; o estilo espetacular e milagroso, 

com a ideia de se lançar do ponto 

mais alto do templo de Jerusalém e de 

se fazer salvar pelos anjos; e por fim o 

atalho do poder e do domínio, em 

troca de um ato de adoração a 

Satanás. São os três grupos de 

tentações que também nós os 

conhecemos bem! 

Jesus rejeita com decisão todas 

estas tentações e reafirma a vontade 

decidida de seguir o percurso 

estabelecido pelo Pai, sem qualquer 

compromisso com o pecado e com a 

lógica do mundo. Observai bem como 

Jesus responde. Ele não dialoga com 

Satanás, como tinha feito Eva no 

paraíso terrestre. Jesus sabe bem que 

com Satanás não se pode dialogar, 

porque é muito astuto. Por isso Jesus, 

em vez de dialogar como tinha feito 

Eva, escolhe refugiar-se na Palavra de 

Deus e responde com a força desta 

Palavra. Recordemo-nos disto: no 

momento da tentação, das nossas 

tentações, nenhum diálogo com 

Satanás, mas defendidos sempre pela 

Palavra de Deus! E isto nos salvará. 

Nas suas respostas a Satanás, o 

Senhor, usando a Palavra de Deus, 

recorda-nos antes de tudo que «não 

só de pão vive o homem, mas de toda 

a palavra que sai da boca de Deus» 

(Mt 4, 4: cf. Dt 8, 3); e isto dá-nos a 

força, ampara-nos na luta contra a 

mentalidade mundana que abaixa o 

homem ao nível das necessidades 

primárias, fazendo-lhe perder a fome 

do que é verdadeiro, bom e belo, a 

fome de Deus e do seu amor. Recorda 

ainda que «está escrito também: “Não 

porás à prova o Senhor teu Deus” (v. 

7), porque o caminho da fé passa 

também pela escuridão, pela dúvida, e 

alimenta-se de paciência e expectativa 

perseverante. Por fim, Jesus recorda 

que «está escrito: “Adorarás ao 

Senhor, teu Deus: a Ele unicamente 

prestarás culto”» (v. 10); ou seja, 

devemos abandonar os ídolos, as 

coisas vãs, e construir a nossa vida 

sobre o essencial. 

Depois estas palavras de Jesus 

encontrarão confirmação concreta nas 

suas ações. A sua fidelidade total ao 

desígnio de amor do Pai conduzi-lo-á 

após cerca de três anos à prestação 

de contas final com o «príncipe deste 

mundo» (Jo 16, 11), na hora da paixão 

e da cruz, e ali Jesus alcançará a sua 

vitória definitiva, a vitória do amor! 

Queridos irmãos, o tempo da 

Quaresma é ocasião propícia para 

todos nós cumprirmos um caminho de 

conversão, confrontando-nos sincera-

mente com esta página do Evangelho.   

Renovemos as promessas do 

nosso Batismo: renunciemos a 

Satanás e a todas as suas obras e 

seduções – porque ele é um sedutor – 

para caminhar pelas veredas de Deus 

e «chegar à Páscoa na alegria do 

Espírito»  

 (Papa Francisco,  

Ângelus, Praça de São Pedro,  
9 de março de 2014) 

 
 

JORNAL DO LEITOR 

Sabias que… 
 
O monte das tentações 
 

Perto de Jericó levanta-se uma 

zona abrupta do deserto de Judá, bom 

para retiros e para rezar em 

recolhimento. Nestas montanhas 

áridas há muitas cavernas que foram 

utilizadas por penitentes e eremitas 

judeus. A tradição situa neste local as 

tentações de Jesus. 

Os perigos do deserto 

O sol abrasador, a falta de água e 

de alimento são perigos do deserto. 

Nos áridos e montanhosos desertos 

do sul de Israel existem nove espécies 

de serpentes, algumas de mordedura 

mortal. Completam a fauna terríveis 

escorpiões pretos. 

 
 

Depois dos duches, a 

"Barbearia do Papa" 

para os sem-abrigo 

Aura Miguel 
Jornalista Vaticanista 
e da RR – Rádio Renascença. 
_________ 
2015 

 

Esta decisão do Papa tem como 

objetivo "dar dignidade aos que mais 

são esquecidos”. A partir de 16 de 

fevereiro, os sem-abrigo que vivem 

nos arredores do Vaticano vão poder 

frequentar a "Barbearia do Papa". A 

iniciativa surge depois dos duches, 

sacos-cama e espaços para lavar a 

roupa, lançados pelo Papa. 

Vários voluntários já ofereceram 

tesouras, lâminas de barbear, 

espelhos, cadeiras e tudo o que é 

preciso para um embelezar barba e 

cabelo, noticia o jornal "La Stampa". 

A decisão do Papa tem como 

objetivo "dar dignidade aos que mais 

precisam" e tratar do "bem comum da 

cidade" de Roma. 

Os barbeiros voluntários já se 

inscreveram para ajudar. Alguns são 

estudantes dos últimos anos da escola 

de barbeiros e cabeleireiros de Roma. 

A recente iniciativa para os pobres 

da cidade é promovida por uma 

organização de caridade do Papa, 

liderada pelo arcebispo Konrad 

Krajewski, cujas ordens foram para não 
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ficar atrás de uma mesa, mas para se 

tornar a sua extensão nas ruas.  

Em novembro do ano passado, o 

Papa Francisco mandou instalar três 

duches  no interior das casas de 

banho, que existem por baixo das 

colunas da basílica de São Pedro, 

para que os sem-abrigo da região do 

Vaticano possam lavar-se e trocar de 

roupa. precisam". 

 
 

 

 
 

 

Batizados porque 

amados por Deus 

 

Se a iniciativa é divina, o Batismo 

não é um «direito» nem uma conquista 

nossa: é o produto da ação do Pai que 

nos introduz na sua vida, na sua 

família, na sua graça vivificante. Da 

nossa parte, compete-nos «abrir as 

portas» a este Deus que chega, mas 

respeita a nossa liberdade. Por isso, a 

vocação cristã consiste em aceitar a 

proposta da filiação divina e da 

inserção na Igreja, adquiridas pelo 

Sacramento do Batismo e, depois, 

deixarmos que Deus aperfeiçoe essa 

nova condição cortando os ramos 

velhos e tratando os que dão fruto. 

Importa, pois, insistir na verdade 

de que ninguém se torna cristão por 

iniciativa própria. Tornar-se efetiva-

mente cristão é dom do Alto, é graça 

recebida para ser correspondida. Por 

isso, a condição cristã gera-se no 

Batismo, é verdade, mas não se pode 

confinar a esse momento: é tarefa em 

aberto que supõe tomada de 

consciência, formação contínua, 

receção dos outros sacramentos com 

ele interligados, estilo de vida que 

corresponda ao tal plano de Deus para 

a humanidade e para o mundo, 

discernimento vocacional para desco-

brir qual o «contributo» que Deus lhe 

pede para o bem da comunidade de 

todos os batizados, dinamismo 

missionário para que a fortaleza da 

seiva e a beleza da clorofila cheguem 

a todos os outros ramos. 

Ao longo deste ano pastoral, 

devemos, portanto, insistir no duplo 

efeito do Batismo, aprendido na 

catequese, mas de forma mais teórica 

que implicativa: filiação divina e 

inserção na Igreja. 

No primeiro âmbito, é preciso que 

todos descubram que, com este 

sacramento, abrimos a porta para que 

Deus venha habitar em nós e nos 

assuma na sua família: somos, 

efetivamente, a família de Deus, com 

toda a dignidade e responsabilidade 

que isso implica. Daqui decorre o 

desafio de darmos uma dimensão 

familiar a toda a ação pastoral, de 

modo que todos se sintam na Igreja 

como em casa própria e a Paróquia se 

torne verdadeiramente “a própria 

Igreja que vive no meio das casas dos 

seus filhos e filhas” (Christifideles laici, 

26). 

Quanto ao segundo aspeto, há que 

ter em conta que a Igreja não é um 

optativo para o batizado, mas a 

consequência lógica da nova vida 

adquirida e, como tal, o «lugar» da 

vivência do sacerdócio profético e real 

de Jesus Cristo, ou sacerdócio comum 

dos fiéis, e da consagração para o 

desempenho de uma missão no 

mundo. 

Para esta catequese, podem ser 

úteis as referências bíblicas. Desde 

logo, a passagem mais importante é a 

investidura messiânica de Jesus 

Cristo, no seu «Batismo» (Mc 1, 9-11), 

gesto que não é o nosso sacramento, 

mas que possui alguns traços e 

semelhanças que muito devemos 

considerar. Depois, importa acentuar o 

tripé «pregação, fé e Batismo» (Heb 

6,1-2), Batismo e incorporação à Igreja 

(1 Cor 10,1-2 e 12,12-13), consequên-

cia cristológica (Gl 3,27) e Batismo e 

mistério pascal (Rm 6,1-11). 

 

maio de 2019 

O vosso bispo e irmão, 

+ Manuel Linda 

 

 
 

 

Pensamento 

Porque procuras a alegria no 

mundo? Não sabes que ela nasce 

dentro do teu coração?  

                                             (Tagore 

Oração 

Senhor, quando a tentação da 

preguiça bate à minha porta e me faz 

esquecer das minhas obrigações… 

ajuda-me a ser forte e responsável.  

Senhor, quando a tentação da 

violência bate à minha porta e sinta 

vontade de desprezar os outros… 

ajuda-me a ser lugar de acolhimento.  

Senhor, quando milhares de 

caprichos batem à minha porta e fique 

a ponto de me tornar uma marionete… 

ajuda-me a ser livre e forte.  

Senhor, ajuda-me a vencer as más 

tentações. 

 
 

Aniversários 
de Leitores 

 

Esta semana estão de Parabéns 

pelo seu aniversário natalício, os 

seguintes Leitores: 

– Fernanda Olinda, da Paróquia 

de Carvalhosa, amanhã, segunda-        

-feira, dia 2 de março. 

– Brazinda Fernandes, da Pa-

róquia de São Pedro de Sanfins de 

Ferreira, no próximo sábado, dia 7 de 

Março. 

À Fernanda e à Brazinda, o Jornal 

do Leitor deseja-vos muitos Parabéns 

e muitas felicidades, também. 

 
 

Humor 
 

 

Um homem entra num café e pede 

ao empregado: 

– Traga-me uma garrafa de 

champanhe! 

O empregado traz e ele bebe-a, 

encomendando de seguida: 

 – Traga-me meia garrafa de 

champanhe! 

Ele bebe… E de novo: 

 – Traga-me uma caneca de 

champanhe! 

Bebe… Já completamente bêbado, 

volta à carga: 

Traga-me uma taça de champanhe! 

Quase já não conseguindo  

segurá-la, bebe e pede: 

Traga-me um cálice de 

champanhe: 
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Bebe… praticamente já nem se 

mexe… pousando a cabeça na mesa, 

resmunga: 

 – Isto é muito estranho!... Quanto 

menos bebo, mais bêbado fico! 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Um português, um francês e um 

inglês viajam de comboio pela Europa 

fora. 

A dada altura o inglês diz: 

– Estamos em Londres! 

– Porquê? 

– Está ali o Big Ben! 

Uns dias depois o francês diz: 

– Estamos em Paris! 

– Porquê?  

 – Está ali a Torre Eiffel! 

Passados uns dias o português 

diz:  

 – Estamos em Lisboa… 

 – Porquê? 

 – Roubaram-me a carteira… 

 
 

 

Seis Adágios 

populares 
 

 

1 
– Quem tem amigos  
não morre na cadeia. 

 

2 
– Os amigos conhecem-se  

nas ocasiões. 
 

3 
– Amigos de longe  
e contas de perto. 

 

4 
– Amigos, amigos,  
negócios à parte. 

 

5 
– Amigo não empata  

amigo. 
 

6 
– Amigo do meu amigo  

meu amigo é. 

 
 

 

 
 

 

Dias e horários das 

quatro Paróquias 

 
 

– CARVALHOSA 

Eucaristias: 

Quarta-feira, às 20:00 h. 

Sábado, às 20:30 h. 

Domingo, às 11:30 h. 

Atendimento do Pároco: 

Quarta-feira, às 18:30 h. 

 

– EIRIZ 

Eucaristias: 

Quinta-feira, às 19:00 h. 

Sábado, às 19:00 h. 

Domingo, às 08:00 h. 

Atendimento do Pároco: 

Quinta-feira, às 19:30 h. 

 

– SANFINS 

Eucaristias: 

Terça-feira, às 19:00 h. 

Sábado, às 17:30 h. 

Domingo, às 09:00 h. 

Atendimento do Pároco: 

Terça-feira, às 19:30 h. 

– FIGUEIRÓ 

Eucaristias: 

Sexta-feira, às 19:00 h. 

Sábado, às 16:00 h. 

Domingo, às 10:30 h. 

Atendimento do Pároco: 

Sexta-feira, às 18:00 h. 
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C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Luís 

Miguel 

Maria 

Guiomar 

1.ª Leitura 
Filipa 

Moreira 

Fernanda 

Olinda 

2.ª Leitura 
Martinho 

Matos 

Pedro 

Miguel 

Oraç Univ. 
Luís 

Miguel 

Maria 

Guiomar 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Rosa 

Armanda 

Paula 

Meireles 

2.ª Leitura 
Jorge  

David  

Mónica 

Gonçalves 

Oração 
Universal 

Inês  

Pacheco 

Assunção 

Matos 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Júlia 

Machado 

Manuel 

Pereira 

1.ª Leitura 
Mariana 

Santos 

Conceição 

Andrade 

2.ª Leitura 
Justina 

Carneiro 

Helena 

Moreira 

Oração 
Universal 

Júlia 

Machado 

Manuel 

Pereira 
 

F I G U E I R Ó 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos - - - - - - 

1.ª Leitu. - - - - - - 

2.ª Leitu. - - - - - -  

Orç. Fiéi. - - - - - - 
 

A Fechar 

Não descansarei enquanto 
houver homens e mulheres, de 
qualquer religião, feridos na sua 
dignidade. 

(Papa Francisco) 
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