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I Domingo da 

Quaresma 
Tudo é provisório nesta vida. As 

obras dos homens acabarão por ser 

reduzidas a cinza, pela natural 

erosão, ou pela sanha demolidora dos 

que hão de vir depois de nós. Que 

monumentos conservamos, daqueles 

que foram construídos há milhares de 

anos? 

Só as obras de Amor vão perdurar 

eternamente, resistindo ao desgaste 

do tempo. Portanto, construamos uma 

vida definitiva, procurando valores 

que resistem à lei da morte. 

A Quaresma iniciada na Quarta-    

-feira de Cinzas, preparando-nos para 

a Páscoa da Ressurreição do Senhor, 

é um desafio que a Igreja nos lança 

para uma revisão de tudo o que 

fazemos na vida. Queremos respon-

der a este desafio pela conversão 

pessoal.  

Procuremos construir para a 

eternidade. 

 
 

 

Introdução 

O Arco: de instrumento de Guerra 

a instrumento de Paz. 

Nos relatos mitológicos dos povos 

antigos, aparecem com frequência 

divindades que empunham o arco, 

prontas a lançar flechas contra os 

seus inimigos. Também Israel, 

quando era atingido por desgraças, 

considerava que o Senhor, indignado 

pelos pecados do seu povo, tivesse 

voltado contra ele o seu arco (Lm 2, 

4). 

Trata-se de uma imagem arcaica 

(antiga, ultrapassada), aliás, resto de 

uma mentalidade pagã, destinada a 

dissolver-se com a revelação 

progressiva do verdadeiro rosto de 

Deus, que não só, não empunha 

arma alguma para punir, como até 

jurou despedaçar todos os arcos de 

guerra (Zc 9, 10). 

O seu único arco é o que está no 

céu. É um arco que não constitui 

qualquer ameaça, mas, pelo 

contrário, une num só e afetuoso 

abraço, o firmamento à terra. E une 

também na terra, todos os povos. 

Estamos a falar do “arco-íris” – como 

já se percebeu. 

«Contempla o arco-íris – exortava 

o Sirácide – e bendiz aquele que o 

fez» (Eclo 43, 11) = (Ben Sirá, 43,11). 

Na verdade, o arco-íris, é a 

imagem serena da resposta de Deus 

ao pecado do ser humano. Não o 

rosto irritado, mas uma luz, doce 

como uma carícia; não a voz 

ameaçadora, mas   um   sorriso 

acolhedor, dirigido a quem, tendo-se 

afastado do Senhor, já sofreu 

demasiado. Sim, porque quem se 

afasta de Deus, sofre, e sofre a bom 

sofrer.  

A ambivalência (dupla perspetiva) 

do arco, exprime um paradoxo, que é 

este: a cólera de Deus não é senão o 

seu sorriso. E a sua severidade 

coincide com a sua ternura; a sua 

justiça é misericórdia, porque, do seu 

arco, Ele não dispara outras flechas 

senão as flechas do amor. 

- Levanto o olhar do meu pecado 

e vejo no céu o arco-íris. 

 
 

 

Antífona de Entrada 

Salmo 90, 15-16 
 

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. 

 
 

 

Sempre que Eu cobrir a terra de nuvens 
e aparecer nas nuvens o arco, 

recordarei a minha aliança convosco.  

(Gn 9, 14-15a) 
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Primeira Leitura 
(Gn 9, 8-15) 

 
 

MONIÇÃO: 

 
Como resposta ao sacrifício oferecido 

por Noé, ao sair da arca depois do dilúvio, 

o Senhor faz uma aliança com ele e, por 

ele, com toda a criação. 

O arco-íris, que se forma depois da 

chuva, ficará como sinal sensível desta 

promessa do Senhor. A Aliança com Noé, 

a primeira das que vão seguir-se, aparece 

neste lugar como uma mensagem de 

reconciliação, tema dominante da 

Quaresma. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura do Livro do Génesis 
 

8Deus disse a Noé e a seus 

filhos: 9«Estabelecerei a minha 

aliança convosco, com a vossa 

descendência 10e com todos os 

seres vivos que vos acompa-

nham: as aves, os animais 

domésticos, os animais selvagens 

que estão convosco, todos 

quantos saíram da arca e agora 

vivem na terra. 11Estabelecerei 

convosco a minha aliança: de hoje 

em diante nenhuma criatura será 

exterminada pelas águas do 

dilúvio e nunca mais um dilúvio 

devastará a terra». 12Deus disse 

ainda: «Este é o sinal da aliança 

que estabeleço convosco e com 

todos os animais que vivem entre 

vós, por todas as gerações 

futuras: 13farei aparecer o meu 

arco sobre as nuvens, que será 

um sinal da aliança entre Mim e a 

terra. 14Sempre que Eu cobrir a 

terra de nuvens e aparecer nas 

nuvens o arco, 15recordarei a 

minha aliança convosco e com 

todos os seres vivos e nunca mais 

as águas formarão um dilúvio 

para destruir todas as criaturas». 
 

Palavra do Senhor. 
 

  

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

O texto é homogéneo e tem duas 

partes nítidas, introduzidas pelo inciso 

"Deus disse".  

Preparar as enumerações com uma 

cesura, "Estabelecerei a minha aliança / 

convosco, / com a vossa descendência / e 

com todos...".  

Não corras, lê devagar e respeita a 

pontuação do texto. 

Cuida das palavras: estabelecerei / 

descendência / exterminada / estabeleço / 

devastará (não é “desvastará”) / e outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
Os povos da Mesopotâmia deviam 

a sua prosperidade (a sua riqueza) a 

dois grandes rios, o Tigre e o 

Eufrates, e, no entanto, temiam as 

suas águas que, sendo fontes de 

vida, muitas vezes se transformavam 

em agentes de destruição e morte. 

Tinham controlado o fogo, forjado os 

metais, domesticado os animais, mas 

sentiam-se impotentes perante as 

inundações e os maremotos (os 

tsunamis). A água, assim como o 

arco, é ambivalente, quer dizer: pode 

ser sinal de vida, ou símbolo de 

morte; representa um dom do Céu, ou 

é considerado instrumento de punição 

nas mãos da justiça divina. 

Nas tradições míticas do antigo 

Médio Oriente está sempre presente 

a lembrança de grandes águas que, 

em tempos remotos (longínquos), 

submergiram (inundavam) a terra. Os 

geofísicos (que estudam a estrutura 

física da Terra) garantem que, há sete 

ou oito mil anos, o degelo (o derreter 

do gelo) dos glaciares provocou um 

aumento no nível dos mares de uma 

centena de metros, causando em 

todo o lado cataclismos impressio-

nantes. 

Por certo não vos escandalizareis, 

Leitores, se vos disser que, terá sido 

da experiência destas catástrofes, 

que nasceram os numerosos mitos do 

dilúvio que chegaram até nós. A 

versão mais antiga, em língua 

suméria (do sul da Mesopotâmia), é 

do terceiro milénio antes de Cristo. 

São relatos que tentam explicar o 

significado destas catástrofes; são re-

flexões sapienciais (de prudente 

sabedoria) que, mais tarde, muitos 

povos retomaram e reelaboraram, 

adaptando-os às suas conceções 

religiosas. Ora, também Israel 

conheceu estes mitos e adotou um 

para a Bíblia, depois de o ter limpo, 

de todos os elementos incompatíveis 

com a sua fé. Serviu-se dele para 

mostrar quanto Deus odiava o mal 

(Gn 6, 5-9). 

A história começa com a 

dramática descrição do mal: «O Se-

nhor reconheceu que a maldade dos 

homens era grande na Terra, que 

todos os seus pensamentos e desejos 

tendiam sempre e unicamente para o 

mal. O Senhor arrependeu-se de ter 

criado o homem sobre a Terra, e o 

seu coração sofreu amargamente» 

(Gn 6,5-7). São frases 

desconcertantes, imagens chocantes, 

das mais audazes que encontramos 

em toda a Bíblia; têm um único 

objetivo: indicar, da forma mais 

provocatória, o quanto Deus se sente 

envolvido na história do mundo e da 

humanidade. 

Nos mitos mesopotâmicos, a 

causa do dilúvio era a cólera do deus 

supremo, que se sentia importunado, 

na sua paz, pelo barulho dos homens 

na terra; no relato bíblico, pelo 

contrário, a intervenção do Senhor é 

ditada pelo acumular da violência: 

«encheu a Terra de violência» (Gn 6, 

13). Não se tratava do mal feito a 

Deus, mas das atrocidades cometidas 

pelas pessoas para com os seus 

semelhantes; eram estas a provocar a 

indignação do Senhor. Não eram as 

blasfémias, mas as atrocidades 

recíprocas que tornavam intolerável, 

aos olhos de Deus, a condição do 

mundo. 

Uma humanidade dividida por 

ódios, injustiças e abusos, é in-

compatível com o projeto de Deus, 

que quer os seus filhos solidários e 

unidos no amor. 

Neste sentido, não é difícil 

estabelecer o significado do relato do 

dilúvio universal.  

O autor sagrado, quando escreve 

esta passagem no primeiro Livro da 

Bíblia, o Génesis, serviu-se de um 

mito, muito conhecido no seu tempo. 

Não o utilizou para ensinar que Deus 

se impacienta e castiga – Deus nunca 

provocou inundações ou outras 

catástrofes do género – mas para 

dizer que não nos devemos 

desencorajar diante do mal que existe 

no mundo. Até mesmo quando as  
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patifarias parecem ter superado todos 

os limites, quem tem fé no Senhor, 

cultiva a esperança, porque sabe que 

Deus decidiu criar uma humanidade 

nova à qual promete apenas coisas 

boas e garante todas as bênçãos: 

«Estabelecerei a minha aliança 

convosco, com a vossa descendência 

e com todos os seres vivos... de hoje 

em diante nenhuma criatura será 

exterminada pelas águas do dilúvio» 

(v. 9-11). 

Note-se bem: Deus não diz que 

não punirá o ser humano se este dei-

xar de cometer pecados e passar a 

portar-se bem. Deus promete sem 

pedir contrapartidas; empenha-se a 

abençoar sempre e em todas as 

circunstâncias. Ou seja, o seu amor é 

completamente gratuito! Não esque-

çamos isto. 

Portanto, esta é a mensagem 

consoladora que a Bíblia nos dá, logo 

a partir dos primeiros capítulos: Deus 

não espera que o ser humano se 

torne bom para ser generoso para 

com ele, mas aceita-o, e aceita-o 

assim como é. E, com o seu amor, 

transforma-o em criatura nova.  – 

Simplesmente maravilhoso! 

Depois o trecho termina com a 

imagem do arco-íris, sinal da primeira 

aliança estabelecida com Deus. Uma 

aliança anterior à que fez com Abraão 

e que tem como sinal a circuncisão. 

Ora, Noé não era israelita, nem 

cristão, nem muçulmano, «era um 

homem justo e perfeito, e andava 

sempre com Deus» (Gn 6, 9); era o 

iniciador da humanidade nova, que 

não conhece discriminações de raças, 

povos e religiões. Então Deus 

estabeleceu um pacto com esta 

humanidade, prometendo a todos a 

salvação incondicional. 

Podemos dizer que é a primeira 

manifestação da sua vontade salvífica 

universal que é depois afirmada 

explicitamente no Novo Testamento: 

«Deus quer que todos os homens 

sejam salvos e cheguem ao 

conhecimento da verdade» (1 Tm 2, 

3-4). Todos os homens e não apenas 

alguns. É toda a humanidade! 

Talvez   esperássemos, como 

primeira Leitura da Quaresma, um 

texto que exortasse (aconselhasse) 

ao jejum e à mortificação. Mas não. 

Pelo contrário, a liturgia convida à 

alegria, propondo-nos uma promessa 

de Deus que garante que nunca a 

maldade do ser humano conseguirá 

tornar vãos os seus projetos de amor. 

Porque ninguém derrotará, ninguém 

vencerá o Senhor Deus. Nenhum ser 

humano o conseguirá. 

E isto só pode fazer-nos confiar 

cada vez mais no Senhor e alegrar-      

-nos a todos, com isso. 

 
 

 

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

 

MONIÇÃO: 

 
O salmo responsorial é uma oração 

cheia de Confiança no Senhor que perdoa 

e guia do Homem, ensinando-lhe os Seus 

caminhos. o fiel humilde – porque reco-

nhece os seus pecados – apela para a 

Misericórdia de Deus, para que o ajude a 

reencontrar a Paz.  

 

REFRÃO: 

 

TODOS OS VOSSOS CAMINHOS, 

SENHOR,  

SÃO AMOR E VERDADE  

PARA OS QUE SÃO FIÉIS À VOSSA 

ALIANÇA. 

 

SALMO: 

 
Mostrai-me, Senhor, os vossos 

caminhos, 

ensinai-me as vossas veredas. 

Guiai-me na vossa verdade e ensinai-

-me, 

porque Vós sois Deus, meu Salvador. 

  

Lembrai-Vos, Senhor, das vossas 

misericórdias 

e das vossas graças que são eternas. 

Lembrai-Vos de mim segundo a 

vossa clemência, 

por causa da vossa bondade, Senhor. 

  

O Senhor é bom e reto, 

ensina o caminho aos pecadores. 

Orienta os humildes na justiça 

e dá-lhes a conhecer a sua aliança. 

 
 

 

 
Cristo morreu uma só vez pelos 

pecados – o Justo pelos injustos –  

para vos conduzir a Deus.  

Morreu segundo a carne,  

mas voltou à vida pelo Espírito.  

(1 Pd 3, 18) 

Segunda Leitura 
(1 Pd 3, 18-22) 

 

MONIÇÃO: 

 
São Pedro vem recordar-nos que ser 

cristão nunca foi nem será, propriamente, 

uma vida fácil e cómoda. O Batismo fala-      

-nos em morrer com Jesus Cristo, pela 

cruz de cada dia, para ressuscitarmos com 

Ele e podermos entrar na glória. 

 

LEITURA: 

 

 

 

Leitura da Primeira Epístola de 

São Pedro 
 

Caríssimos: 18Cristo morreu 

uma só vez pelos pecados – o 

Justo pelos injustos – para vos 

conduzir a Deus. Morreu segundo 

a carne, mas voltou à vida pelo 

Espírito. 19Foi por este Espírito 

que Ele foi pregar aos espíritos 

que estavam na prisão da 

morte 20e tinham sido outrora 

rebeldes, quando, nos dias de 

Noé, Deus esperava com 

paciência, enquanto se construía 

a arca, na qual poucas pessoas, 

oito apenas, se salvaram através 

da água. 21Esta água é figura do 

Batismo que agora vos salva, que 

não é uma purificação da 

imundície corporal, mas o 

compromisso para com Deus de 

uma boa consciência, pela 

ressurreição de Jesus Cristo, 

 22que subiu ao Céu e está à 

direita de Deus, tendo sob o seu 

domínio os Anjos, as Dominações 

e as Potestades. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

do Senhor 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Leitor: tens na tua frente, uma leitura 

difícil de proclamar. 

A riqueza das circunstâncias e dos 

títulos, nesta leitura, cria um emaranhado 

tal que só o tom de voz aliado a uma 

grande capacidade respiratória, podem 

deslindar.  

Portanto, Leitor, prepara-te devida-

mente. Se não percebes o que o texto diz, 



não leias. Pede a um colega que o faça. 

Sê consciente e responsável.  

Nunca é demais insistir na 

necessidade de se ler devagar, sem 

correria, respeitando a pontuação do texto.  

Atenção a palavras ou expressões, 

como: outrora rebeldes / pregar (prègar) 

aos espíritos / prisão da morte / esperava 

com paciência / purificação da imundície / 

uma boa consciência / Dominações e as 

Potestades / e outras. 
 

  

 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Nesta leitura, Pedro retoma a 

história do dilúvio e serve-se dela 

para explicar aos cristãos do seu 

tempo os efeitos provocados pelo 

batismo. 

Lembra-nos que Noé foi salvo das 

águas do dilúvio, por meio da arca 

que lhe tinha dito que construísse; 

com ele salvaram-se também a 

família e os animais, precisamente 

para que a criação, liberta do pecado, 

pudesse recomeçar. 

Ora, também a água do batismo 

produz os mesmos efeitos, ou seja: 

destrói o homem antigo e faz nascer 

um homem novo. Quer dizer: marca o 

fim do pecado, da vida corrupta, e dá 

origem a uma vida nova, segundo o 

Espírito. 

Esta renovação é possível, porque 

Cristo, o justo, morreu uma só vez 

pelos pecados de todos. (de todos e 

não apenas de alguns). É Ele que 

comunica à Igreja o Espírito da vida; é 

Ele que dá à água do batismo a força 

de destruir em nós o pecado e a 

morte e de nos ressuscitar para uma 

nova vida. 

Deixemo-nos renovar por essa 

água. 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
(Mt 4, 4b) 

 
MONIÇÃO: 

 
Viver na fidelidade a Jesus Cristo 

exige de nós uma luta sem tréguas contra 

as tentações. 

Jesus ensina-nos como havemos de 

vencer, dando-nos o exemplo da Sua 

vitória. 

Aclamemos o Evangelho que nos 

conforta com esta consoladora certeza. 
 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

JORNAL DO LEITOR 

REFRÃO: 

 
GLÓRIA A VÓS,  

JESUS CRISTO, SENHOR. 

ELUIA, ALELUIA1 

ACLAMAÇÃO: 

 
Nem só de pão vive o homem, 

mas de toda a palavra que sai da 

boca de Deus. 

 
 

 

 

Evangelho 
 (Mc 1, 12-15) 

 
 

EVANGELHO: 

 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor 

Jesus Cristo segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 12o Espírito Santo 

impeliu Jesus para o deserto. 13Jesus 

esteve no deserto quarenta dias e era 

tentado por Satanás. Vivia com os 

animais selvagens e os Anjos 

serviam-n’O. 14Depois de João ter 

sido preso, Jesus partiu para a 

Galileia e começou a pregar o 

Evangelho, dizendo: 15«Cumpriu-se o 

tempo e está próximo o reino de 

Deus. Arrependei-vos e acreditai no 

Evangelho». 
 

Palavra da Salvação. 

 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

Todos os anos, no primeiro 

domingo da Quaresma, o trecho 

evangélico trata o tema das tentações 

de Jesus no deserto. O relato de 

Marcos é o mais curto, refere o facto 

utilizando apenas dois versículos (v. 

12-13). Perante estas breves linhas, 

alguns pregadores encontram 

dificuldade em preparar a homilia, 

pelo que recorrem às três tentações 

relatadas por Mateus e Lucas. É 

preferível evitar o recurso a este 

infeliz expediente e utilizar apenas o 

texto de Mateus, que é bastante rico. 

O Espírito Santo impele Jesus  

para o deserto 

Então, feito que está este “aparte”, 

notemos, antes de mais, que é o 

Espírito que, logo após ter pousado 

em Jesus, como uma pomba (Mc 1, 

10), o impele para o deserto. 

Ora, acontece que, se «tentar» 

fosse equivalente a «incitar ao mal», 

então poderíamos dizer que o Espírito 

não lhe fez um grande favor; no Pai-    

-nosso, de facto, nós pedimos a Deus 

que «não nos deixe cair em 

"tentação». Verdade? 

E, no entanto, vemos com 

frequência que, na Bíblia, Deus põe à 

prova as pessoas que escolhe, não 

os malvados (Eclo 2, 5). = Ben-Sirá). 

Vencemos as tentações para 

crescer na fé 

Há tentações que não são 

absolutamente instigações ao mal: 

são as situações que também o 

homem justo deve enfrentar; são 

momentos nos quais deve fazer 

escolhas e que constituem ocasiões 

favoráveis para tornar mais sólida a 

própria fé.  

Ora, quem quer crescer, quem 

quer melhorar, quem quer purificar-     

-se, quem quer reforçar a sua adesão 

a Deus, prepare-se, porque não pode 

ser poupado a estas provas. Aliás, 

nem mesmo Jesus foi poupado, e isto 

aproxima-o de nós, quer dizer, 

coloca-o ao nosso lado, precisamente 

porque também Ele «foi provado em 

tudo como nós, exceto no pecado» 

(Hb 4, 15). 

Porquê no deserto 

Na leitura de hoje, o evangelista 

Marcos coloca a prova de Jesus no 

deserto. Porquê? Afinal, o que 

representa este lugar? Vamos saber. 

Não há dúvida que Jesus, assim 

como o Baptista e muitos outros 

ascetas (eremitas) do seu tempo, 

deve ter passado um período da sua 

vida em solidão, meditando e rezando 

nalguma gruta da região árida e 

desolada que se estende ao redor do 

mar Morto. Então perguntamo-nos: 

terá pretendido Marcos abreviar o 

tempo em que Jesus foi tentado, 

reduzindo-o à duração desta breve 

experiência?   

Não, não pode ser. Aliás isso não 

só iria contradizer a afirmação que 

acabámos de citar da Carta aos 

Hebreus, como tornaria Jesus uma 

pessoa estranha, alguém que foi 

poupado às nossas dificuldades, que 

gozou de privilégios em relação a nós  
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e que foi apenas aflorado – ou talvez 

nem sequer isso – pelas angústias e 

as dúvidas que nos acompanham du-

rante toda a vida. Ora, um Jesus 

assim – já estamos e ver - deixaria de 

ter interesse para nós. 

40 dias no deserto 

Depois, importa também perceber 

que, o número quarenta esclarece, 

inequivocamente, a intenção do 

evangelista, que é a seguinte: o 

número 40, na simbologia bíblica, 

indica toda uma geração, com 

particular referência à geração que 

atravessou o deserto (demoraram 40 

anos), que aí foi tentada e que por lá 

morreu. Então, deste modo, já 

percebemos que é toda a vida de 

Jesus que é representada nestes 

quarenta dias passados no deserto. 

Ou seja: durante toda a sua vida, Ele 

esteve submetido à prova, enfrentou 

todo o tipo de tentações. Entrou no 

deserto logo após o batismo de João 

e iniciou o seu êxodo, empreendeu a 

sua luta contra Satanás, uma luta que 

durou até ao momento que, vitorioso, 

saiu do deserto, no momento da sua 

morte. 

Satanás, o tentador 

E quem é Satanás, esta 

personagem que aparece a seu lado? 

Vejamos: o termo hebraico “satán” 

não é um nome próprio de pessoa, 

mas um nome comum: indica aquele 

que se põe contra, que se coloca 

defronte, como adversário e 

acusador. Era imaginado, no tempo 

de Jesus, como um espírito mau, 

inimigo do bem do ser humano, 

destruidor da obra de Deus. No nosso 

texto que escutamos, é a perso-

nificação de todas as forças do mal 

contra as quais Jesus lutou, durante 

«quarenta dias», ou seja, da sua 

breve vida na terra. 

Este antagonista (este opositor) 

de Deus e do ser humano, apresenta-

-se hoje nos impulsos ao ódio, ao 

rancor, ao egoísmo, na cobiça do ter, 

na avidez do domínio, nas paixões 

desregradas que produzem corrupção 

e morte. São estes os Satanás contra 

os quais cada ser humano, como 

Jesus, é chamado a confrontar-se, 

não com práticas de exorcismo, mas 

com a força do Espírito que age na 

palavra do Evangelho e nos 

sacramentos. É através desta luta 

interior que nos é dada a possi-

bilidade de maturar (de amadurecer) 

e crescer «até que cheguemos todos 

ao homem adulto, à medida completa 

da plenitude de Cristo» (Ef 4, 13). 

Vivia com os animais 

selvagens…  

No seu relato, com evidente valor 

simbólico, o evangelista introduz 

outras duas personagens: os animais 

selvagens e os anjos e – é preciso tê-

-lo bem presente – não entram em 

cena para servir Jesus ao fim dos 

quarenta dias, mas estão a seu lado 

durante toda a permanência no 

deserto. Quem são e o que 

representam? 

Muita gente considera que, ao 

falar de animais selvagens que se 

tornaram mansos, Marcos se refira à 

condição paradisíaca, quando Adão 

atribuíra o nome aos animais e vivia 

com eles em perfeita harmonia (Gn 2, 

19-20). Com o início da vida pública, 

Jesus teria começado a instaurar no 

mundo a paz universal e um novo 

relacionamento com os animais. 

Mas, mais que ao livro do 

Génesis, o evangelista pretenda 

aludir a uma página célebre do livro 

de Daniel (Dn 7), onde os animais 

selvagens representam os opressores 

do mundo, que eram: o império 

sanguinário da Babilónia é 

representado pelo leão, o dos Medos 

pelo urso, o dos Persas pelo leopardo 

e o de Alexandre Magno e dos seus 

sucessores por uma quarta fera, 

indefinida, mas assustadora e terrível. 

Em vez de servirem os povos e 

instaurarem a paz e a justiça, estes 

reinos oprimiram os mais fracos, 

exercendo a tirania e escravizando as 

nações durante séculos. (vale a pena 

ler este capítulo 7 do Livro de Daniel). 

Ora, se é este, como parece, o 

sentido que Marcos quer dar ao texto, 

então os animais selvagens com que 

Jesus se confrontou, durante a sua 

vida, são os dominadores deste 

mundo. Ou seja, são os detentores do 

poder político, económico e religioso 

(os saduceus, o Sinédrio, os sumos 

sacerdotes); são os guias espirituais 

(os escribas) que devoram as casas 

das viúvas a pretexto de longas 

orações» (Mc 12, 40); e são todos 

aqueles que pregam um Deus 

justiceiro e inimigo dos pecadores (os 

fariseus). Estes é que são os animais 

selvagens. 

Jesus lutou para defender o ser 

humano, para o subtrair (arrancar) às 

garras de instituições (políticas e 

religiosas) que, em vez de servir, 

tiranizavam o povo.  

Ora, o evangelista Marcos 

pretende acautelar (prevenir) os 

discípulos, dizendo-lhes que terão 

também de enfrentar os mesmos 

“animais selvagens”: os poderes 

económicos que exploram e obrigam 

a viver na miséria povos inteiros; 

terão de enfrentar as ideologias 

insensatas que levam a cometer 

loucuras e crimes; terão que enfrentar 

os fanatismos, os fundamentalismos 

religiosos, os racismos, etc. 

…E com os anjos 

Então, agora, também os anjos, 

da mesma forma que os animais 

selvagens, devem ser vistos à luz das 

referências bíblicas. Vejamos:  

O termo anjo não designa 

necessariamente um ser espiritual, 

como normalmente se pensa; indica 

qualquer mediador da salvação de 

Deus e é aplicado a quem se torna 

instrumento nas mãos do Senhor a 

favor ser humano. Moisés, por 

exemplo, que conduziu Israel no 

deserto, é chamado «anjo» (Ex 23, 20 

e 23); também o Baptista é 

apresentado por Marcos como um 

«anjo» (Mc 1, 2). É verdade que 

também podemos ver o “Anjo” noutra 

perspetiva, se quisermos. Por 

exemplo, Maria recebe a visita do 

Anjo Gabriel que lhe comunica tudo 

quanto Deus lhe tem reservado (Lc.1, 

26-38); Igualmente, em Fátima, o 

Anjo aparece aos três pastorinhos, 

preparando-os para a visita de Nossa 

Senhora. No entanto, no contexto de 

entendimento desta leitura, diremos 

que, Anjos do Senhor, são todos os 

que colaboram com o plano de Deus, 

que se empenham a levar em frente o 

mundo novo iniciado por Cristo. 

Qualquer um de nós pode ser um 

anjo. 

Portanto, durante os seus 

«quarenta dias», Jesus encontrou no 

seu caminho animais selvagens, mas 

também muitos anjos. Anjos que 

cuidaram dele, foram certamente os 

seus pais, as mulheres que o 

assistiram durante a vida pública,  
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todas aquelas pessoas que 

partilharam os valores que Ele propôs 

e as escolhas que Ele fez, quem 

esteve a seu lado – que o «serviu» – 

colaborando na sua obra de salvação. 

Quando somos anjos… 

São muitos, nos nossos dias, os 

anjos que o Senhor na sua 

providência suscita – de modo 

particular nos momentos de escuridão 

– ao lado de cada discípulo. É anjo 

quem consegue restabelecer paz na 

vida de um casal, quem consola os 

aflitos de coração, quem indica os 

caminhos do Senhor, quem comunica 

alegria e funde esperança.  

…Ou animais selvagens 

Mas, cuidado, porque há o perigo, 

até mesmo para o discípulo, se 

transformar em animal selvagem, em 

Satanás, até mesmo de boa fé. Aliás 

aconteceu a Pedro quando, deixando 

de seguir Cristo, quis preceder (quis 

ultrapassar) o Mestre para lhe ensinar 

o caminho (Mc 8,33). É…cuidado, 

porque pode acontecer também a nós 

se, esquecendo os princípios 

evangélicos, nos adequamos ao 

«magistério» deste mundo, que prega 

violência, vingança, abuso, 

hedonismo (prazeres), facilidades, 

rejeição do sacrifício.  

Jesus não fica no deserto 

Depois, na segunda parte do 

trecho, Marcos começa por 

especificar o lugar onde Jesus iniciou 

o seu anúncio – a Galileia – e depois 

dá uma síntese da sua mensagem: 

«Cumpriu-se o tempo e está próximo 

o reino de Deus. Arrependei-vos e 

acreditai no Evangelho» (v.14-15). 

Ora, o lugar escolhido para 

inaugurar a sua missão, reveste-se de 

um significado teológico. Jesus não 

ficou no deserto onde o Batista tinha 

levado a cabo a sua obra; não 

pretendeu que as pessoas o fossem 

procurar, como faziam com João 

Baptista; deixou que cada um 

permanecesse em sua casa, no seu 

ambiente, e deslocou-se Ele mesmo, 

para ir ao encontro de quem 

precisasse da sua compreensão e da 

sua ajuda. 

De facto, Jesus não se dirigiu a 

Jerusalém, a capital religiosa onde 

residiam os judeus puros e onde os 

sacerdotes do templo executavam, de 

forma impecável, as suas liturgias. Foi 

antes para a região mais desprezada, 

a Galileia dos pagãos.  

Vai ao encontro do outro,  

chama e prega 

Ao longo das margens do lago 

encontrou os pescadores que 

reparavam as redes; junto à 

alfândega de Cafarnaum viu Levi, 

sentado à mesa da cobrança de 

impostos, e chamou-o; entrou nas 

casas dos publicanos onde o 

esperavam os pecadores e sentou-se 

à mesa com eles; teve para com 

todos os marginalizados uma 

mensagem de alegria da parte do 

Senhor. Dizia: o tempo da preparação 

chegou ao fim, começou a época 

nova da história, o reino de Deus está 

próximo.   

Que reino de Deus?  

Então, o reino de Deus! Quanta 

emoção suscitava nos israelitas esta 

expressão “o reino de Deus”! Para a 

maior parte do povo, indicava a 

restauração da monarquia davídica e 

a vinda do Messias para derrotar e 

humilhar as nações pagãs; para os 

fariseus era o tempo no qual toda a 

gente iria observar fielmente as 

prescrições da lei. Mas havia ainda a 

considerar também, os detentores do 

poder político, religioso e sobretudo 

económico, que não desejavam 

nenhum reino novo e preferiam 

perpetuar o que já existia. 

Anunciando então que estava 

próximo o reino de Deus, Jesus 

despertou, em muitas pessoas, 

esperanças antigas e adormecidas; 

mas noutras, despertou desconfiança; 

nos detentores do poder, despertou 

uma hostilidade (uma oposição) 

declarada. Ele perspetivava uma 

sociedade radicalmente nova, fun-

dada em princípios opostos aos que, 

até aí, tinham caracterizado as 

relações entre as pessoas. Por isso, 

em vez do domínio, Jesus   propõe   o   

serviço; em   vez   do açambarcamen-

to egoísta dos bens, da procura do 

próprio interesse e da corrida aos 

primeiros lugares, Jesus propõe a 

escolha de partilhar. E tudo para que 

nunca mais alguém fosse pobre. 

Assim, em vez da vingança e da 

justiça implacável dos homens, Jesus 

propõe o perdão incondicional e o 

amor ao inimigo. 

É uma proposta concreta 

Podemos perguntar-nos: ilusão de 

um sonhador? Não. É uma proposta 

concreta. Mesmo se aparentemente 

impossível de atuar, visto que é 

contrária à inclinação do ser humano 

que, por instinto, é levado a fechar-se 

no próprio interesse. Mas é proposta 

concreta, não duvidemos. 

«Acreditai no Evangelho!» – dizia 

Jesus – confiai na Boa Nova, acolhei 

a proposta de Deus, e o reino dos 

céus, que estava «próximo», tornar-     

-se-á vosso, constituirá a parte mais 

íntima do vosso ser. Não, não é uma 

utopia irrealizável, é possível, aliás, já 

surgiram coisas novas (2 Cor 5, 17). 

Leitor, acordemos, não nos 

deixemos adormecer. Esta proposta 

de Jesus é para nós.  

 
 

 

Oração Universal 

 

 

1 

Pelos ministros da Igreja, pelos fiéis e 

catecúmenos 

para que escutem o apelo feito a 

todos: 

“Arrependei-vos e acreditai no 

Evangelho”,  

oremos ao Senhor. 
 

2 

Pelos homens que governam as 

nações, 

para que não se deixem tentar pelo 

poder, 

e estejam sempre ao lado dos mais 

fracos, 

oremos ao Senhor. 
 

3 

Pelos que vivem na solidão e na 

tristeza, 

e pelos humilhados, desprezados e 

esquecidos, 

para que em Deus encontrem o que 

procuram, 

oremos ao Senhor. 
 

4 

Pelos cristãos que iniciaram a 

Quaresma, 

para que, na oração, na partilha e no 

jejum, 

se preparem para celebrar a santa 

Páscoa, 

oremos ao Senhor. 



 

5 

Por nós próprios e pela nossa 

comunidade paroquial 

para que o Espírito nos faça sentir 

fome da Palavra 

e não deixe que sejamos vencidos 

pelo demónio, 

oremos ao Senhor. 

 

 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Mt 4, 4 
 

Nem só de pão vive o homem,  

mas de toda a palavra que vem da 

boca de Deus. 

  

 Ou: 

Salmo 90, 4 
 

O Senhor te cobrirá com as suas 

penas, 

debaixo das suas asas encontrarás 

abrigo. 

 
 

 

Monição da Comunhão 

 
Nem só de pão vive o homem, diz-

-nos Jesus. Precisamos do Alimento 

Divino do Seu Corpo e Sangue, para 

vencermos nesta luta quotidiana. 

Se Jesus Cristo Se nos dá de 

modo tão acessível, devemos corres-

ponder-Lhe por uma preparação 

cuidada, com a alma em graça – 

preparada com uma boa confissão –, 

uma fé viva externamente manifes-

tada e um Amor agradecido. 

 
 

 

Quaresma renovação 

de vida cristã 

 
Estamos a iniciar a Quaresma, 

tempo de conversão em vista da 

celebração do mistério pascal. Tempo 

de volta ao nosso “primeiro amor”, 

nosso projeto de vida assumido 

diante de Deus e Jesus Cristo. As 

leituras deste domingo ensinam-nos a 

acreditar na possibilidade da 

renovação de nossa vida cristã. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR  

Quaresma renovação 

de vida cristã 
Compromisso batismal 

 

A liturgia de hoje inspira se na 

catequese batismal. Nos primórdios 

da Igreja, a Quaresma era preparação 

para o batismo administrado na noite 

pascal. O batismo era visto como 

participação na reconciliação operada 

pelo sacrifício de Cristo por nós (cf. 

Rm 3,21-26; 5,1-11; 6,3 etc.).  

No mesmo espírito, a liturgia 

renovada do Concílio Vaticano II 

insiste em que, na noite pascal, sejam 

batizados alguns novos fiéis, de 

preferência adultos, e todos os fiéis 

façam a renovação do seu compro-

misso batismal. Essa insistência na 

renovação da vida batismal faz 

sentido, pois, enquanto não tivermos 

passado pela última prova, estamos 

sujeitos à desistência.  

Como à humanidade toda, no 

tempo de Noé, também a cada um, 

batizado ou não, Deus dá novas 

chances: eis o tempo da conversão. 

 
 

 

Quaresma renovação 

de vida cristã  
Corresponder ao amor  

de Deus 

 
A liturgia de hoje é animada por 

um espírito de confiança. Ora, 

confiança significa entrega: corres-

ponder ao amor de Deus por uma 

vida santa. É claro, devemos sempre 

viver em harmonia com Deus, 

correspondendo ao seu amor.  

Na instabilidade da vida, porém, 

as forças do mal nos apanham 

desprevenidos. Mas a Quaresma é 

um “tempo forte”, em que convém pôr 

à prova o nosso amor, esforçando-        

-nos mais intensamente por uma vida 

santa. 
 

 

 

Quaresma renovação 

de vida cristã  
A última palavra é o Amor 

divino 

As águas do dilúvio represen-

tavam, para os antigos, um desenca- 

dear das forças do mal. Mas quem 

tem a última palavra é o amor divino.  

Deus não quer destruir o ser 

humano, impõe limites ao dilúvio e já 

não voltará a destruir a terra. O dilúvio 

é o símbolo do juízo de Deus sobre 

este mundo, mas acima de tudo está 

a sua misericórdia, simbolizada pelo 

arco-íris. No fim do dilúvio, Deus faz 

uma aliança com Noé e sua 

descendência, a humanidade inteira: 

apesar da presença do mal, ele não 

voltará a destruir a humanidade.  

Deus repete o dia da criação, em 

que venceu o caos originário, separou 

as águas de cima e de baixo e deu ao 

ser humano um lugar para morar. Faz 

uma nova criação, melhor que a 

anterior, pois acompanhada de um 

pacto de proteção. O arco-íris que, no 

fim temporal, espontaneamente nos 

alegra é o sinal natural dessa aliança. 

 
 

 

Quaresma renovação 

de vida cristã  
Vitória sobre o mal 

 
Aquando do seu batismo por 

João, Jesus foi investido por Deus 

com o título de “Filho amado” e com 

seu beneplácito, que é, na realidade, 

a missão de realizar no mundo aquilo 

que faz a alegria de Deus: a salvação 

de todos os seus filhos.  

Assim, a missão de Jesus começa 

com a vitória sobre o mal, o qual se 

opõe à vontade de seu Pai. 

 
 

 

Quaresma renovação 

de vida cristã  
Oferecida nova chance 

 

O mal tem muitas faces e, além 

disso, uma coerência interior que faz 

pensar numa figura pessoal, embora 

não visível no mundo material. Essa 

figura chama-se “satanás”, o 

adversário, ou “diabo”, destruidor, 

presente desde o início da 

humanidade.  

Impelido pelo Espírito de Deus, 

Jesus enfrenta no deserto as forças 

do mal – satanás e os animais selva- 
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gens –, mas vence, e os anjos do 

Altíssimo o servem.  

A “provação” de Jesus no deserto, 

depois de seu batismo por João, 

prepara o anúncio do Reino. 

Aproxima-se a grande mudança do 

tempo: Jesus anuncia a boa-nova do 

Reino. Deus oferece novas chances. 

Incansavelmente deseja que o ser 

humano viva, mesmo sendo pecador 

(cf. Ez 18,23). A sua oferta tem pleno 

sucesso com Jesus de Nazaré. Este é 

verdadeiramente seu Filho (Mc 1,11). 

Vitória escondida, como convém na 

primeira parte de Marcos, tempo do 

“segredo messiânico”. 

 
 

 

Quaresma renovação 

de vida cristã 
Chamados à conversão 

 
Nos seus 40 dias de deserto, 

Jesus resume a caminhada do povo 

de Israel e antecipa também o seu 

próprio caminho de servo do Senhor.  

A tentação no deserto transforma-

-se em situação paradisíaca: Jesus é 

o novo Adão, vencedor da serpente. 

A sua chamada à conversão é um 

chamamento à fé e à confiança.  

Nas próximas semanas o acompa-

nharemos na subida a Jerusalém, 

obediente ao Pai. Será a verdadeira 

prova, na doação até a morte, morte 

de cruz. E, “por isso, Deus o exaltou” 

(cf. Fl 2,9). 

 
 

 

Quaresma renovação 

de vida cristã 
A meta é a Páscoa! 

 
A meta da Quaresma é a Páscoa, 

o batismo, a regeneração para uma 

vida nova. Para os que ainda não 

foram batizados – os catecúmenos –, 

isso dá-se no sacramento do batismo 

na noite pascal; para os já batizados, 

na conversão, que é sempre 

necessária, na nossa vida cristã. Daí 

o sentido da renovação do 

compromisso batismal e do 

sacramento da reconciliação nesse 

período. 

Conversão e renovação, são 

precisas e também arrependimento 

pelas nossas infidelidades, mas o tom 

principal é a alegria pela boa-nova e 

por Deus que, em Cristo, renova 

nossa vida. 

 
 

 

Fala o Santo Padre 

  
«Ao atravessarmos o “deserto” 

quaresmal, nós mantemos o 

olhar dirigido para a Páscoa, 

que é a vitória definitiva de 

Jesus contra o Maligno,  

contra o pecado e a morte.» 

  

Quarta-feira passada, com o rito 

das Cinzas, teve início a Quaresma, e 

hoje é o primeiro domingo deste 

tempo litúrgico que faz referência aos 

quarenta dias que Jesus passou no 

deserto, depois do batismo no rio 

Jordão. Escreve São Marcos no 

Evangelho de hoje: «O Espírito Santo 

levou Jesus para o deserto. Ali, 

durante quarenta dias, unicamente 

acompanhado pelos animais do 

deserto, sofreu as tentações de 

Satanás, que queria que cometesse 

pecado. E os anjos cuidavam dele» 

(1,12-13). Com estas poucas palavras 

o evangelista descreve a prova 

enfrentada voluntariamente por 

Jesus, antes de começar a sua 

missão messiânica. É uma prova da 

qual o Senhor sai vitorioso e que o 

prepara para anunciar o Evangelho 

do Reino de Deus. Ele, naqueles 

quarenta dias de solidão, enfrentou 

Satanás «corpo a corpo», desmas-

carou as suas tentações e venceu-o. 

E n’Ele «todos vencemos, mas a nós 

cabe proteger no nosso dia-a-dia 

nesta vitória. 

A Igreja faz-nos recordar este 

mistério no início da Quaresma, 

porque ele nos dá a perspetiva e o 

sentido deste tempo, que é um tempo 

de combate — na Quaresma deve-se 

combater — um tempo de combate 

espiritual contra o espírito do mal (cf. 

Oração da coleta de Quarta-Feira de 

Cinzas). E ao atravessarmos o 

«deserto» quaresmal, nós mantemos 

o olhar dirigido para a Páscoa, que é 

a vitória definitiva de Jesus contra o 

Maligno, contra o pecado e a morte. 

Eis então o significado deste primeiro 

domingo de Quaresma: pormo-nos 

decididamente no caminho de Jesus, 

o caminho que conduz à vida. 

Olharmos para Jesus, para o que Ele 

fez, e andarmos com Ele. 

E este caminho de Jesus passa 

através do deserto. O deserto é o 

lugar onde se pode ouvir a voz de 

Deus e a voz do tentador. No barulho, 

na confusão isto não se pode fazer; 

ouvem-se só as vozes superficiais. Ao 

contrário, no deserto podemos descer 

em profundidade, onde se joga 

deveras o nosso destino, a vida ou a 

morte. E como ouvimos a voz de 

Deus? Ouvimo-la na sua Palavra. Por 

isso é importante conhecer as 

Escrituras, porque de outro modo não 

sabemos responder às insídias do 

maligno. E volto a recordar o meu 

conselho de ler todos os dias o 

Evangelho: ler todos os dias o 

Evangelho, meditá-lo, um pouquinho, 

dez minutos; e levá-lo sempre 

connosco: no bolso, na bolsa... Tê-lo 

sempre connosco. O deserto 

quaresmal ajuda-nos a dizer não à 

mundanidade, aos «ídolos», ajuda-       

-nos a fazer escolhas corajosas 

conformes com o Evangelho e que 

fortaleçam a solidariedade com os 

irmãos. 

Entremos então no deserto sem 

medo, porque não estamos sozinhos: 

estamos com Jesus, com o Pai e com 

o Espírito Santo. Aliás, assim como 

para Jesus, é precisamente o Espírito 

Santo que nos guia no caminho 

quaresmal, aquele mesmo Espírito 

que desceu sobre Jesus e que nos foi 

doado no Batismo. Por isso, a 

Quaresma é um tempo propício que 

deve levar-nos a tomar cada vez mais 

consciência de quanto o Espírito 

Santo, recebido no Batismo, realizou 

em nós. E no fim do itinerário 

quaresmal, na Vigília pascal, 

poderemos renovar com maior 

consciência a aliança batismal e os 

compromissos que dela derivam. 

A Virgem Santa, modelo de 

docilidade ao Espírito, nos ajude a 

deixar-nos guiar por Ele, que de cada 

um quer fazer uma «criatura nova». 
 

Papa Francisco, Ângelus,  

Praça de São Pedro,  

Fevereiro de 2015 

 
 

 

 

Quaresma, viagem  
pelo deserto e  

tempo de conversão. 
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Agenda Santoral 

Dia 22 – Cadeira de São Pedro 

(Apóstolo). 

 
 

 

Sabias que… 

A dureza do deserto 

Os beduínos e nómadas que 

caminhavam pelos desertos que 

circundam Israel, conheciam os seus 

perigos. A primeira ameaça estava 

nas terríveis picadelas das duas 

espécies de escorpiões e das nove 

espécies de serpentes venenosas 

que espreitavam as pessoas. Todas 

graves e alguma mortal. Outro perigo 

era perder o caminho do oásis. Podia 

ser uma morte certa. O terceiro perigo 

era o individualismo.  

Para sobreviver no deserto, clãs e 

famílias deviam permanecer unidos, 

partilhando conhecimentos, água e 

alimento.  
 

 

 

Oração 
 

Livra-nos, Senhor, do orgulho que 

nos faz crescer como árvores sem 

raízes. 

Livra-nos, Senhor, da preguiça e 

da apatia que nos fazem indiferentes; 

estátuas com coração de pedra. 

Livra-nos. Senhor, dos resíduos e 

caprichos que deixam vazio o nosso 

interior. 

Livra-nos, Senhor, das máscaras 

da hipocrisia que ocultam a 

sinceridade. 

Senhor, ajuda-nos a vencer as 

tentações de cada dia. 

 
 

 

 

Cúmulo 
 

Cúmulo da rebeldia 
 

– Morar sozinho e fugir de casa. 
 
 

  

 

 

Descomplica (51) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, 
Desapegar, Persistir, Agradecer,  

Avançar e Descomplicar. 
 

Quarto verbo: “Esperar” 

Quando uma tempestade ruge 

através da floresta, fazendo saltar 

tudo no seu caminho, é a árvore 

profundamente enraizada na terra 

que não cai. Nas pessoas, é o 

músculo de recuperação a que chamo 

o Músculo da Fé-em-Mim que nos 

ancora e nos dá força para ficar de 

pé, quando os ventos do medo, dos 

‘ses’, dos ‘mas’, ameaçam derrubar-      

-nos. 

Há sempre duas formas de viver o 

medo: 

1 – Presos ao medo; 

2 – Agarrados à coragem (apesar 

do medo). 

Ter a coragem de desistir do que 

te faz mal é ser mais forte. Ter a 

coragem de dar tempo ao teu coração 

para cicatrizar o que doeu (e aceitar o 

que não tem volta) é ser mais forte. 

Ter a fé do teu lado e olhar para os 

piores dias que já passaste e ver 

como sobreviveste a todos, é ser 

mais forte. 

Não te preocupares tanto com a 

forma como os outros saem da tua 

vida, é acreditar que o mundo gira e 

que mais à frente vais poder dizer a ti 

mesma: obrigada. 

Orgulha-te do caminho que já 

percorreste, mas não fiques 

estacionada lá atrás. 

Acredita nos impossíveis do 

mundo, mas caminha com os pés 

bem assentes no chão. 

Confia em ti todos os dias, mas 

não te encostes à espera de que a 

vida fique mais fácil. 

Faz as pazes com o teu passado, 

mas deixa que seja o presente a 

chamar por ti, a ser ele o tempo 

verbal dos teus recomeços e da tua 

esperança. 

– Faz as pazes com o teu 

passado. 

(Sofia Castro Fernandes) 

 

 

Quem se supera, vence. 

(Gorthe) 

Seis Adágios populares 
 

1 

Quem conta a verdade,  

não merece castigo. 

2 

Muitas cabeças,  

muitas sentenças. 

3 

Temos que engolir as verdes,  

e as maduras. 

4 

Quem não vai à palavra,  

não vai à pancada. 

5 

No fim de contas,  

tudo são pontas. 

6 

Cantigas,  

não vão á feira. 
 

 

 

Humor 

 

NO RESTAURANTE 

 

Vira-se um cliente para o 

empregado: 

– Servem cachorros? 

Ao que o empregado responde: 

– Meu amigo, aqui servimos toda 

a gente. 

 

VACINA-COVID 

 

Um médico tinha de vacinar contra 

a COVID-19 um inglês, um alemão, 

um americano e um português.  

O médico disse ao inglês: 

– É a sua vez de ser vacinado. 

– Eu não quero! 

– Não acredito! Um cavalheiro 

aceita sempre ser vacinado. 

E o inglês foi vacinado. 

O médico dirige-se então ao 

alemão: 

– É a sua vez de ser vacinado. 

– Não, obrigado! 

– É uma ordem! 

E o alemão foi vacinado. 

O médico dirige-se ao americano: 

– Agora é a sua vez. 

– Eu? Nem pensar! 

– Como quiser, mas o seu vizinho 

já foi vacinado. 
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E o americano também foi 

vacinado. 

O médico dirige-se então ao 

português: 

– É a sua vez! 

– Não quero ser vacinado! 

– Porquê? Um cavalheiro aceita 

sempre ser vacinado. 

– Eu não! 

– É uma ordem! 

– Não aceito as suas ordens! 

– Sabe, o seu vizinho já foi 

vacinado ... 

– Que se lixe o meu vizinho! Eu 

não quero ser vacinado. 

– Ouça... Mas quem é você 

exatamente? 

– Um português. 

– Ah, um português! Pois… foi 

engano o Sr. não tem direito à vacina. 

– COMO ASSIM, NÃO TENHO 

DIREITO?! Está a brincar comigo?! 

Pretende humilhar-me?  

....e o português foi logo vacinado. 

(À portuguesa. Importa é saber 

pegar-lhe!). 

 
 

 

 

A nossa ressurreição 

  
HUGO DE AZEVEDO 

  
Porque não havemos de pensar 

na nossa ressurreição, se vamos 

ressuscitar? Como será? São Paulo 

não estranha a pergunta; e até lhe 

responde: seremos tão diferentes 

como é a planta do seu germe (cf. 1 

Cor 35-53). Tão diferentes como o 

homem é do seu feto. Os mesmos, 

mas desenvolvidos até à perfeição 

definitiva; e mais do que isso: 

glorificados. A partir daqui a 

imaginação já é totalmente incapaz 

de seguir a Revelação, sabendo nós 

embora, pela fé, que seremos 

dotados de tão altas capacidades 

como é superior o espírito à matéria. 

Sabemos, porém, que não mudará 

a nossa natureza nem a nossa 

identidade. Nem sequer o nome, que 

«é nome de eternidade»; assim o diz 

o Catecismo (2159). Cada homem é 

ele mesmo para sempre, distinto de 

todos os demais e com nome 

individual; senão, como poderia amar 

e ser amado? 

A pergunta sobre a nossa 

ressurreição não é fútil; é inevitável.  

E ao mesmo tempo excessivamente 

ambiciosa. Mas desistir dela, não 

podemos. Quem não sonhará com o 

seu futuro? 

E que será da Terra, dos astros, 

do mundo, da matéria, dos animais, 

das plantas? Se o corpo ressuscita, 

por certo a matéria não será 

aniquilada, como o não foram o 

Santíssimo Corpo de Jesus nem o 

Imaculado Corpo de Maria. Temos 

confirmação expressa na Sagrada 

Escritura: haverá «um novo Céu e 

uma nova Terra», garante-nos São 

Pedro (2 Pd 3, 13). Aliás, o homem é 

corpo e alma. Sem corpo, a alma, que 

tudo recebeu – conhecimentos e 

paixões – através dos sentidos, se 

agora é feliz no Céu, é-o também pela 

esperança da sua futura integridade, 

a reunião definitiva com o seu corpo. 

Ou somos capazes sequer de 

desejar, por toda a eternidade, uma 

pura felicidade espiritual? Nesse 

caso, seríamos mesmo «nós»? 

Quando no Credo confessamos crer 

na «ressurreição da carne», quere-

mos dizer «do homem inteiro». 

O feto não seria capaz de 

imaginar a vida fora do ventre 

materno, nem desejaria sair dele, tal 

como nos repugna a nós a morte; e, 

no entanto, aspiramos intensamente à 

paz que o mundo não dá (cf. Jo 14, 

27). Aspiramos à felicidade autêntica 

e sabemos perfeitamente que não a 

conseguiremos aqui. Quem se 

contenta com o seu «sucesso na 

vida», mente. Mente a si mesmo. 

Chama felicidade a miúdas satis-

fações e a comparações ridículas 

com outros menos miseráveis, e 

projeta-se apenas na mera lembrança 

que dele retiverem os próximos 

defuntos. Vaidade pueril (infantil)! 

Aqui só é feliz quem sabe, e porque 

sabe, que o vai ser; não quem se 

considera tal. Todas as bem-               

-aventuranças o dizem: é bem-           

-aventurado aquele que o há de ser 

no Reino de Deus; não aquele que 

renuncia ao que o coração lhe pede e 

só anseia ficar por algum tempo na 

vaga memória de pobres mortais.  

Quem não espera a sua 

ressurreição não sabe porque vive 

nem para que vive. 

 
 

 

1.º Domingo da Quaresma 

(Em tempo de pandemia - Covid-19) 

 

ESCALA DE LEITORES 

21-02-2021  

 1.º Domingo Quaresma 

 

C A R V A L H O S A 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

Avisos 
Graça 

Coelho 

Martinho 

Matos 

1.ª Leitura 
Graça 

Coelho 

Martinho 

Matos 

2.ª Leitura 
Graça 

Coelho 

Martinho 

Matos 

Oração 
Universal 

Graça 

Coelho 

Martinho 

Matos 
 

E I R Í Z 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

Avisos Aguarda-se a indicação 

de cada Leitor, para a 

Missa Vespertina e para 

a Missa do Dia. 

 

1.ª Leitura 

2.ª Leitura 

Oração 
Universal 

 

S A N F I N S 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

Avisos Aguarda-se a indicação 

de cada Leitor, para a 

Missa Vespertina e para 

a Missa do Dia. 

 

1.ª Leitura 

2.ª Leitura 

Oração 
Universal 

 

F I G U E I R Ó 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

Avisos Aguarda-se a indicação 

de cada Leitor, para a 

Missa Vespertina e para 

a Missa do Dia. 
 

1.ª Leitura 

2.ª Leitura 

Oração 
Universal 

 

 

 

A Fechar 

Uma vida sem religião é como um 

barco sem leme.            

 (Gandhi) 
 

 

Jornal concluído em 30 de janeiro 
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