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I Domingo da Quaresma 
 

Iniciámos na passada Quarta-Feira de Cinzas o 

santo tempo litúrgico da Quaresma, com o qual nos 

queremos preparar para a grande Festa da Páscoa e 

para o grande encontro definitivo com o Senhor no 

momento da nossa morte.  

Neste primeiro Domingo da Quaresma, a Palavra de 

Deus pretende ajudar-nos na escolha dos caminhos que 

devemos seguir para vencermos as tentações com que 

os inimigos da nossa alma nos procuram desviar da 

verdadeira felicidade terrena e eterna. Esses caminhos 

são-nos apresentados pelo Mestre por excelência, que é 

Jesus Cristo. Ele quer ajudar-nos na nossa caminhada.  

Com Jesus todas as dificuldades, por maiores que 

sejam, serão vencidas. Aprendamos com Ele, para que, 

com a Sua ajuda e exemplo as consigamos sempre 

também vencer. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Sal 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. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 
A TENTAÇÃO: UMA OPORTUNIDADE, MAIS QUE UM PERIGO! 

 

Da análise dos textos bíblicos emerge um dado 

curioso: os ímpios nunca são tentados por Deus; a 

tentação é um privilégio reservado aos justos. Ben-Sirá 

recomenda ao discípulo: «Meu filho, se entrares para o 

serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. 

Aceita tudo o que te acontecer, e tem paciência nas 

vicissitudes da tua humilhação, porque no fogo se prova 

o ouro, e os eleitos de Deus, no caminho da 

humilhação» (Sir 2,1.4-5). As desgraças e os fracassos 

põem à prova a fidelidade ao Senhor, mas também a 

fortuna e o sucesso podem constituir uma insídia (uma 

armadilha) para a fé. 

A tentação oferece a oportunidade de dar um salto 

em frente, de melhorar, de se purificar, de consolidar as 

escolhas de fé. Comporta também o risco do erro: «O 

fascínio do mal obscurece o bem – afirma o autor do 

Livro da Sabedoria – e a vertigem da paixão perverte 

uma mente sem maldade» (Sb 4, 12). Todavia, a 

tentação não é uma provocação ao mal, mas um 

estímulo ao crescimento, uma passagem obrigatória 

para atingir a maturidade. 
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Paulo garante: «Deus é fiel e não permitirá que 

sejais tentados acima das vossas forças, mas, com a 

tentação, vos dará os meios de sair dela e a  força para 

a suportar» (1 Cor 10, 13). 

O autor da carta aos Hebreus recorda ainda outra 

verdade consoladora: Jesus experimentou as nossas 

próprias tentações, e, por este motivo, «não temos um 

sumo sacerdote que não possa compadecer-se das 

nossas fraquezas» e «é precisamente porque Ele 

mesmo sofreu e foi posto à prova, que Ele pode 

socorrer os que são postos à prova» (Hb 4, 15; 2, 18). 

Não é pecado a tentação; pecado é cairmos nela.  

– Senhor, não te pedimos que nos poupes nas 

dificuldades e nas tentações, mas de sairmos delas 

amadurecidos. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Dt 26, 4-10 

 
  

MONIÇÃO: 
 

A passagem do Livro do Deuteronómio que vamos ouvir, 

recorda-nos uma cerimónia em que os israelitas, com a entrega 

das suas primícias da terra ou dos rebanhos, proclamavam a 

fidelidade de Deus às suas promessas e reconheciam que tudo 

o que possuíam era dom do Senhor. 

 

LEITURA: 

 
 
 
 

 

Leitura do Livro do Deuteronómio 
 

Moisés falou ao povo, dizendo: 4«O 

sacerdote receberá da tua mão as primícias 

dos frutos da terra e colocá-las-á diante do 

altar do Senhor teu Deus. 5E diante do Senhor 

teu Deus, dirás as seguintes palavras: ‘Meu pai 

era um arameu errante, que desceu ao Egipto 

com poucas pessoas, e aí viveu como estran-

geiro até se tornar uma nação grande, forte e 

numerosa. 6Mas os egípcios maltrataram-nos, 

oprimiram-nos e sujeitaram-nos a dura 

escravidão. 7Então invocámos o Senhor Deus 

dos nossos pais e o Senhor ouviu a nossa voz, 

viu a nossa miséria, o nosso sofrimento e a 

opressão que nos dominava. O Senhor fez-nos 

sair do Egipto com mão poderosa e braço 

estendido, 8espalhando um grande terror e 

realizando sinais e prodígios. 9Conduziu-nos a 

este lugar e deu-nos esta terra, uma terra onde 

corre leite e mel. 10E agora venho trazer-Vos as 

primícias dos frutos da terra que me destes, 

Senhor’. Então colocarás diante do Senhor teu 

Deus as primícias dos frutos da terra e te 

prostrarás diante do Senhor teu Deus». 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 

 

Leitor: Ao proclamar esta leitura, deverás ter o cuidado de 

fazer notar-se que, neste discurso de Moisés, se insere uma 

profissão de fé do povo de Deus, enquadrada pela inclusão 

“frutos da terra…frutos da terra que me destes…”  

Esta profissão de fé está enriquecida por expressões que 

reforçam e ampliam o sentido, como, “grande, forte e numerosa” 

… “maltrataram-nos, oprimiram-nos e sujeitaram-nos”… ”ouviu a 

nossa voz, viu a nossa miséria, o nosso sofrimento e a 

opressão…”, comunicando uma intensidade expressiva ao texto, 

com ênfase (com destaque relevante) e que deve ser ressaltada 

na proclamação do texto.  

Entretanto, há algumas palavras cuja pronuncia podes 

exercitar: Deuteronómio / primícias / colocá-las-á / arameu 

errante / prostrarás / ou outras. 

 
 

 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 

A nossa leitura é tirada da parte final do chamado 

«Código Deuteronómico» (Dt 12 – 26) e contém a 

oração ritual a recitar no momento da oferta ao 

Santuário dos primeiros frutos da terra, as 

primícias. Esta oração contém o que Gerhard von Rad 

classificou de «Credo histórico», isto é um resumo do 

núcleo da fé de Israel, que é fundamentalmente uma 

confissão de fé nas intervenções salvadoras de Yahwéh 

na história deste povo, centradas na libertação da 

escravidão do Egipto e na instalação em Canaã, a terra 

prometida. Podem ver-se outras profissões de fé 

semelhantes em: Dt 6, 20-24; Jos 24, 1-13; Ne 9, 6-37; Jr 

32, 17-25; Sal 136 (135). 

v. 5 – «Um arameu errante» 

 Trata-se de Jacob, que personifica a era dos 

patriarcas, assim chamado quer pelo facto de a 

migração de Abraão estar ligada com as 

movimentações de tribos de arameus na zona do Médio 

Oriente, mas também em razão de ter muitas relações 

de parentesco com a Mesopotâmia, onde vivia o seu tio 

Labão, o arameu (Gn 28,1-5), e onde passou longos 

anos em Aran com as suas mulheres (cf. Gn 29 – 30). 

Jacob, bem como Isaac e Abraão, levou uma vida semi-

-nómada, acabando por se estabelecer no Egipto «com 
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 uma família pouco numerosa», isto é, um grupo de 70 

pessoas (Gn 46, 26-27; cf. Ex 1, 1-5). 

v. 9-10 – «Deu-nos esta terra… E agora…» 

O gesto de oferecer as primícias tem esse sentido 

de gratidão de quem quer corresponder a tanto amor de 

Deus com a oferta simbólica, os primeiros frutos da 

terra. Por outro lado, era uma confissão de fé em 

Yahwéh, o único que concede a fertilidade, e ao mesmo 

tempo era uma forma de abjurar os sedutores cultos 

idolátricos da fertilidade – tão característicos de Canaã – 

da deusa Astarté. A oração também põe em evidência o 

forte contraste entre o pobre arameu errante, sem leira 

nem beira, e o agricultor a desfrutar livremente duma 

terra ideal – onde corre leite e mel – dada por Deus. 
 

 

 
 

 

 

 

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

 
 

MONIÇÃO: 
 

O Salmo que vamos rezar (ou cantar) é um cântico de 

confiança em Deus, de segurança e paz que d’Ele nos vem, 

porque temos a certeza de que Deus nunca nos faltará.  

Façamos dele a oração de plena confiança na vida, 

sobretudo quando a tentação nos fizer sentir que estamos em 

perigo. 
 

REFRÃO: 
 

ESTAI COMIGO, SENHOR,  

NO MEIO DA ADVERSIDADE. 
 

SALMO: 
 

Tu que habitas soba a proteção do Altíssimo 

e moras à sombra do Omnipotente, 

diz ao Senhor:  

«Sois o meu refúgio e a minha cidadela: 

meu Deus, em Vós confio». 
  

Nenhum mal te acontecerá 

nem a desgraça se aproximará da tua tenda, 

porque Ele mandará os seus Anjos 

que te guardem em todos os teus caminhos. 
  

Na palma das mãos te levarão, 

para que não tropeces em alguma pedra. 

Poderás andar sobre víboras e serpentes, 

calcar aos pés o leão e o dragão. 
  

Porque em Mim confiou, hei de salvá-lo; 

Hei de protegê-lo, pois conheceu o meu nome. 

Quando me invocar, hei de atendê-lo, 

estarei com ele na tribulação, 

hei de libertá-lo e dar-lhe glória. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Rm 10, 8-13 

 

 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo, na Carta aos fiéis da Igreja de Roma, convida-  

-nos a abandonar uma atitude arrogante e autossuficiente em 

relação à salvação que Deus nos oferece. A salvação não é 

uma conquista pessoal, mas um dom gratuito de Deus. É 

necessário converter-se a Jesus, isto é, reconhecê-LO como o 

Senhor e acolher no coração a salvação que, em Jesus, o Pai 

nos oferece. 

 

 

LEITURA: 

 
 
 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 

aos Romanos 
 

Irmãos: 8Que diz a Escritura? «A palavra 

está perto de ti, na tua boca e no teu coração». 

Esta é a palavra da fé que nós pregamos. 9Se 

confessares com a tua boca que Jesus é o 

Senhor e se acreditares no teu coração que 

Deus O ressuscitou dos mortos, serás 

salvo. 10Pois com o coração se acredita para 

obter a justiça e com a boca se professa a fé 

para alcançar a salvação. 11Na verdade, a 

Escritura diz: «Todo aquele que acreditar no 

Senhor não será confundido». 12Não há 

diferença entre judeu e grego: todos têm o 

mesmo Senhor, rico para com todos os que O 

invocam. 13Portanto, todo aquele que invocar o 

nome do Senhor será salvo. 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 
 

 

Presta atenção, porque a primeira interrogação no texto é 

essencial. Por isso, convém que seja seguida de uma pausa 

larga (2 segundos).  

Evita deixar cair o tom de voz no ponto final e, 

especialmente, nos dois pontos.  

Atenção às frases “Se confessares com a tua boca...” e 

“Pois com o coração se acredita...”, porque na primeira, a 

respiração faz-se na palavra “mortos” (sem deixar cair a voz) e 

na segunda, a respiração faz-se na palavra “salvação”. O “e”, 

em ambas as frases, permite uma breve cesura. 



Talvez não seja o teu caso, mas ainda há Leitores que 

precisam de ler esta recomendação: Na frase “Esta é a palavra 

da fé que nós pregamos.” atenção à palavra “pregamos” (do 

verbo pregar, anunciar, proclamar) e, portanto, deves 

pronunciar “prégámos” (com acentos imaginários) e não 

“pregamos” (do verbo pregar pregos na madeira).  

Lê o texto devagar. Nenhum Leitor está autorizado a correr 

quando proclama as Leituras. 

 
 

 

 

 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 

A citação do Deuteronómio com que começa o 

trecho desta Leitura, refere-se à proximidade da 

revelação da salvação de Deus (cf. Dt 30, 12-14), ao 

dizer que não é preciso cruzar os mares nem subir às 

alturas para a encontrar. Para Israel ela estava 

encerrada na Thoráh; para os cristãos ela está patente 

na pregação apostólica da Igreja, e só nos resta aderir a 

ela interiormente e professá-la externamente. Mas São 

Paulo vai mais longe, pois pretende mostrar que a 

salvação divina é uma realidade acessível a todos, sem 

distinção de raça ou nação, apenas se exige «crer» (e 

cita Is 28,16) «e invocar o nome do Senhor» (cita Joel 3, 

5), o Senhor, que é Jesus. 

v. 9 – «Se confessares… que Jesus é o Senhor» 

Isto é, que Jesus é Deus. Senhor – Kyrios – é a 

tradução dos LXX para o nome divino de Yahwéh; daí 

que aplicar este nome a Jesus é fazer uma profissão de 

fé na sua divindade; este frequente procedimento do 

Novo Testamento é chamado um deraxe cristoló-

gico (uma atualização do Antigo Testamento para 

exprimir quem é Jesus, o mistério da sua pessoa). Note- 

-se como, para ser salvo, se exige uma fé que não se 

reduz a uma mera confiança (fé fiducial) na obra 

salvadora de Jesus, pois implica crer naquilo que Ele é 

objetivamente: Ele salva pelo facto de que é Deus que 

vem, feito homem, para nos salvar. Doutra forma, a fé 

seria vazia, por carecer de um fundamento real sólido; 

que sentido teria então aderir a Cristo sem ter a certeza 

daquilo que Ele é na realidade? Seria cair num fideísmo 

(exagero) idealista e subjetivista, numa fé que não iria 

para além dum vago e instável sentimento religioso. São 

Paulo fala de «crer com o coração» (v. 10), usando a 

palavra «coração» no sentido semítico (hebraico, 

judaico), próprio da citação bíblica anterior (v. 8): é a 

interioridade do ser humano, mais que a mera 

afetividade, engloba a sua mente (a inteligência e a 

vontade). 
 

 

  
 

E agora venho trazer-Vos as primícias dos frutos 

da terra que me destes, Senhor’.  

Então colocarás diante do Senhor teu Deus  

as primícias dos frutos da terra  

e te prostrarás diante do Senhor teu Deus». 
 

 (Dt 26, 10) 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

x x x x  
 

 

MONIÇÃO: 
 

O Senhor ensina-nos que não temos só necessidades 

corporais, mas também espirituais, isto é, da Palavra de Deus. 

Esta é urgente para vencermos as tentações mais variadas que 

na vida sempre encontraremos, pois “nem só de pão vive o 

homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus”. 

Estejamos atentos a essa Palavra, sempre vencedora. 

 

 

REFRÃO: 

 
É UM LEQUE DE 9 OPÇÕES À ESCOLHA. 

 

Antes da Missa,  

selecionar, com o Sacerdote-Presidente,  

qual deles prefere / sugere, para hoje. 

 
1  –  Louvor e Glória a Vós,             

Jesus Cristo, Senhor. 
 

2  –  Louvor a Vós, Jesus Cristo,  

Rei da eterna glória. 
 

3  –  Glória a Vós, Jesus Cristo, 

Palavra do Pai. 
 

4  –  Glória a Vós, ó Cristo,  

Palavra de Deus. 
 

5  –  Glória a Vós,  

Jesus Cristo, Senhor. 
 

6  –  Glória a Vós,  Jesus Cristo,            

Sabedoria do Pai. 
 

7  –  Glória a Vós, Senhor,      

Filho de Deus vivo. 
 

8  –  Grandes e admiráveis   

são as Vossas obras, Senhor. 
 

9  –  A salvação, a glória e o poder        

a Jesus Cristo, Nosso Senhor. 

 

ACLAMAÇÃO: 

 

Nem só de pão vive o homem, 

mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

TEMPO DA QUARESMA - 2022 
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Evangelho 
Lc 4, 1-13 

 

 

EVANGELHO: 

 
 
 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito 

Santo, retirou-Se das margens do Jordão. 

Durante quarenta dias, esteve no deserto, 

conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo 

diabo. Nesses dias não comeu nada e, passado 

esse tempo, sentiu fome. O diabo disse-Lhe: 

«Se és Filho de Deus, manda a esta pedra que 

se transforme em pão». Jesus respondeu-lhe: 

«Está escrito: ‘Nem só de pão vive o homem’». 

O diabo levou-O a um lugar alto e mostrou-Lhe 

num instante todos os reinos da terra e disse-   

-Lhe: «Eu Te darei todo este poder e a glória 

destes reinos, porque me foram confiados e os 

dou a quem eu quiser. Se Te prostrares diante 

de mim, tudo será teu». Jesus respondeu-lhe: 

«Está escrito: ‘Ao Senhor teu Deus adorarás, 

só a Ele prestarás culto’». Então o demónio 

levou-O a Jerusalém, colocou-O sobre o 

pináculo do Templo e disse-Lhe: «Se és Filho 

de Deus, atira-Te daqui abaixo, porque está 

escrito: ‘Ele dará ordens aos seus Anjos a teu 

respeito, para que Te guardem’; e ainda: ‘Na 

palma das mãos te levarão, para que não 

tropeces em alguma pedra’». Jesus respondeu-

-lhe: «Está mandado: ‘Não tentarás o Senhor 

teu Deus’». Então o diabo, tendo terminado 

toda a espécie de tentação, retirou-se da 

presença de Jesus, até certo tempo. 
 

Palavra da Salvação. 

 
 

 

 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

Uma consideração superficial desta narrativa 

poderia levar o leitor a cair numa de duas tentações de 

pólos opostos: ou a de ficar na literalidade do relato, que 

parece descrever umas tentações de gula, de ambição 

do poder, de vaidade e presunção, ou então a de não 

querer ver nada para além da teologia do evangelista.  

Quem olhar para o relato imbuído do preconceito de 

que não existe o diabo, nem a tentação diabólica, não 

terá mais remédio do que refugiar-se na fácil solução da 

negação do seu valor histórico, apelando para a teologia 

do evangelista, para o simbolismo e significado 

teológico destas tentações. Por outro lado, quem se 

aferrar a uma mentalidade fundamentalista para salvar a 

todo o custo o sentido histórico literal de cada pormenor 

da narrativa, partindo de que esta é uma crónica 

jornalística, adotará uma posição redutora da riqueza 

teológica do texto e virá a cair em interpretações pueris 

(infantis) e até incoerentes, como, por ex., a de imaginar 

Jesus a ser transportado pelo diabo para um ponto 

donde pudesse ver todos os reinos da terra (v. 4), como 

para o pináculo do Templo, onde «o colocou», segundo 

reza o texto (v. 9). 

É indiscutível que Jesus foi sujeito à tentação 

(cf. Hbr 4, 15). Na Escritura a palavra «tentação» tem 

dois sentidos, tanto em grego, como em hebraico –

 peirasmós/massá –, a saber, o de «sedução» para 

praticar o mal, e o de «provação» que põe à prova a 

virtude e a fidelidade da criatura a Deus. Aqui, Jesus 

aparece claramente a ser tentado pelo demónio; muitas 

vezes, especialmente na hora da sua Paixão, é sujeito à 

prova (cf. Lc 22, 28. 40-46; 23, 35.37.49, etc.). Não 

obsta à realidade da tentação – a que Jesus não foi 

poupado – o significado simbólico dos elementos da 

narrativa, como o número «40» (tempo prolongado: cf. 

1 Rs 19,8; Ex 16,35; 24,18; 34,28…) e o «deserto» 

(lugar de solidão, abandono e perigo e também de 

encontro com Deus). Alguém escreveu que este relato 

recapitula toda a oposição, exterior e interior, que Jesus 

teve de enfrentar para cumprir a sua missão de acordo 

com a vontade do Pai. 

Neste caso concreto, convém sabermos que as 

tentações de Jesus aqui descritas não são de modo 

algum uma tentação ocasional, nem sequer um ataque 

mais violento; foram um duelo mortal e decisivo entre 

dois inimigos irredutíveis. Assim, estas tentações não 

vão dirigidas a fazer cair Jesus em meras faltas 

pessoais (gula, avareza, vaidade); mas são mesmo um 

ataque frontal, com o fito de fazer gorar toda a obra de 

Jesus. São Lucas apresenta-nos o diabo a querer tirar a 

limpo até que ponto Jesus era o «Filho de Deus» (vv. 3 

e 10), segundo lhe constaria da teofania do Jordão 

(cf. Lc 3, 23). Por outro lado, o maligno aparece a tentar 

Jesus precisamente no núcleo da sua missão 

messiânica, para tentar desviá-lo do plano divino para 

os seus planos diabólicos, de modo a que esta missão 

acabasse por vir a ser desvirtuada. Tentemos agora ver 

o alcance destas tentações: 

v. 3-4 – Na primeira tentação 

 Jesus aparece tentado a enveredar pelo caminho 

da satisfação das esperanças materialistas do povo, que 

esperava um messias que lhe trouxesse bem-estar, 

riqueza, prosperidade, fertilidade, pão e prazer. 
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v. 5-6 – Na segunda tentação 

Jesus é tentado a mover-se na linha das esperanças 

populares num messias político, vitorioso, dominador 

dos opressores romanos e senhor do mundo inteiro; 

trata-se da tentação que Jesus sentiu de se desviar do 

plano do Pai, a instauração do Reino de Deus, para se 

dedicar à instauração dum reino temporal, um plano 

aparentemente mais eficaz e bem mais sedutor. 

v. 9-12 – Na terceira tentação 

Nesta tentação, com aquele «atira-te daqui 

abaixo», é feito a Jesus um apelo diabólico a ir atrás da 

expectativa judaica, que pensava que o messias 

desceria espetacularmente do céu, à vista de todo o 

povo. Mas Jesus renuncia decididamente à fácil 

tentação de ser um messias milagreiro e espetacular, e 

diz não à proposta de uma atuação com base no triunfo 

pessoal, no mero êxito humano. 

Não devemos estranhar que São Lucas inverta a 

ordem de São Mateus para as duas últimas tentações, o 

que em nada diminui o valor do relato. A fonte pode ser 

a mesma, mas parece que Lucas coloca a última 

tentação em Jerusalém devido ao alto valor simbólico 

que quer dar à Cidade Santa e ao Templo no seu 

Evangelho.  

Ninguém foi testemunha das tentações de Jesus, 

pois se trata de coisas que se passaram apenas no seu 

espírito; mas também é compreensível que Jesus 

abrisse o seu coração aos discípulos, quando lhes 

falava da natureza do Reino de Deus e lhes explicava 

em particular as parábolas (cf. Mc 4, 34: seorsum autem 

discipulis suis disserebat omnia). O que é certo é que, 

para além das hipóteses que possam formular os 

críticos, ninguém poderá provar que estamos em face 

de meras criações teológico-narrativas dos evangelistas. 

O alcance teológico desta narrativa nos três 

Sinópticos (em Marcos há apenas uma brevíssima 

alusão: 1, 12-13) é grande. Com efeito, as grandes 

personagens bíblicas foram «tentadas» e também o 

povo de Israel, no seu conjunto, especialmente durante 

a sua peregrinação pelo deserto, a caminho da terra 

prometida. Ora, em Jesus cumpre-se tudo o que estava 

em toda a Escritura (cf. Lc 24, 44); por outro lado, a vida 

de Jesus torna-se também um modelo para os cristãos 

e para toda a Igreja, que virá a ser tentada pelos 

poderes diabólicos, que nunca deixarão de pôr à prova 

a sua fidelidade e de os seduzir para o mal; os 

caminhos da Igreja não podem ser nunca os da glória 

terrena e do êxito fácil, mas os da humildade e do 

sacrifício, os árduos e escondidos caminhos da 

santidade. 

v. 13 – «O diabo... retirou-se… até certo tempo» 

É uma observação exclusiva de Lucas, e foi no 

momento da Paixão de Jesus (sem podermos excluir 

outros) quando em força avançou o diabo, o poder das 

trevas (cf. Lc 22, 53). E também foi então a grande 

derrota do demónio e a vitória definitiva do Senhor, que 

nos mereceu a graça de também podermos sair 

vitoriosos das nossas tentações. São João Crisóstomo 

comenta: «uma vez que o Senhor tudo fazia e sofria 

para o nosso ensinamento, também quis ser conduzido 

ao deserto e ali travar combate contra o diabo, a fim de 

que os batizados, se, depois do Batismo vierem a sofrer 

as piores tentações, não se perturbem com isso, como 

se se tratasse duma coisa que não era de esperar. Não, 

não há que se perturbar com isso, mas sim permanecer 

firmes e suportá-lo generosamente como a coisa mais 

natural do mundo» (Homilia sobre S. Mateus, 13). 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 

 
 
 

 

1 
 

Pelo Papa Francisco e pelos bispos a ele unidos, 

para que a Palavra que é viva e eficaz, 

os sustente, os encoraje e lhes dê força, 

oremos, irmãos. 
 

2 
 

Por todos aqueles que são tentados pelo poder, 

pelo dinheiro, pela violência e pela maldade, 

para que lhes saibam resistir com fortaleza, 

oremos, irmãos. 
 

3 
 

Pelos emigrantes e estrangeiros maltratados 

e pelos que vivem errantes e sem pátria, 

para que o Senhor os defenda dos perigos, 

oremos, irmãos. 
 

4 
 

Por todos os homens e mulheres que creem em Deus 

e pelos que O procuram de todo o coração, 

para que só a Ele sirvam e a Ele se entreguem, 

oremos, irmão. 
 

5 
 

Pelos cristãos e pelos vários movimentos da  

nossa Paróquia, 

para que se deixem conduzir pelo Espírito, 

na oração, no perdão mútuo, no amor aos pobres, 

oremos, irmãos. 
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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:   .  
Sal 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”, mas de toda a 

Palavra de Deus e da Eucaristia para a qual Nosso 

Senhor nos convida, neste momento. Com Ele todas as 

tentações serão vencidas. Vamos recebê-LO com muita 

fé, esperança, amor e gratidão.  
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Esta vida é uma luta, até à vitória final. Não nos 

podemos deixar adormecer, porque o inimigo, qual leão 

que ruge à nossa volta, ameaça surpreender-nos. 

Vivamos e ajudemos a viver os nossos irmãos a 

permanecerem vigilantes na oração e na escuta da 

Palavra de Deus.  
 

 

 
 

 

 

Estai comigo Senhor, no meio 

da adversidade 
 

Estai comigo Senhor, no meio da adversidade, 

assim pedimos no Salmo, há momentos. E o Senhor 

que nunca nos abandona, estará connosco, na medida 

em que nós verdadeiramente queiramos estar com Ele.  

Para que tal aconteça, é necessário que, para além 

das palavras, com a nossa atitude, com a nossa vida, 

mostremos mesmo que queremos estar com Ele. Para 

que tal se verifique é necessário vencer tudo aquilo que 

d’Ele procura separar-nos. São as tentações. Para as 

vencer, o próprio Senhor, quis passar por elas, para 

também nos ensinar, com a Sua vida, os meios que 

devemos seguir para as vencer.  

O Evangelho fala-nos das tentações a que o Senhor 

se sujeitou, depois de 40 dias de oração e penitência, 

passados no deserto. Estas tentações, como que 

resumem todas as demais a que podemos estar sujeitos 

durante a nossa vida. 
 

 

 
 

 

 

“Nem só de pão vive o 

homem” 
 

As tentações podem verificar-se através da vontade 

desmesurada dos bens materiais, querendo possuí-los 

cada vez mais. Por causa dessa ânsia de ter, quantos 

pecados se cometem, passando, por vezes, por cima 

dos direitos dos outros! Perante tais desvarios é 

necessário ter presente, como Jesus nos ensina, “que 

nem só de pão vive o homem”. Além disso, está 

comprovado pela experiência, que os bens materiais, 

por mais abundantes que sejam, jamais conseguirão 

satisfazer os anseios profundos dos que os possuem. 

Além disso, todos eles, serão para, forçosamente, um 

dia, os deixar. Razão tinha Santo Agostinho para afirmar 

de que só em Deus, seu coração encontrou o descanso 

que procurava. 

É de suma importância ter presente que os bens 

materiais não são nossos. Somos apenas adminis-

tradores dos mesmos. Só verdadeiramente a Deus 

pertencem. O povo de Israel, consciente desta pertença 

divina, ofereciam ao Senhor os primeiros frutos da terra, 

como nos recorda a primeira Leitura da Missa de hoje. 

Esses frutos eram depois distribuídos pelos sacerdotes 

aos pobres, órfãos e viúvas. 
 

 

 
 

 

 

.      “Só a Deus devemos  

prestar culto” 
  

Outras tentações são provocadas pelo orgulho. No 

contacto com os outros, sendo, por vezes, demasiado 

exigentes, prepotentes, cegos pelas vaidades da vida. O 

orgulho que cegou os nossos primeiros pais, continua a 

ser a raiz de todos os males. Com esta loucura se 

continua a debater a pobre humanidade. 
 

 

 
 

 

 

Os exemplos que Jesus nos dá 
 

O Senhor Jesus ensina-nos, com o Seu exemplo a 

vencer todas estas tentações. 

 Só a Deus devemos prestar culto. Só a Ele 

podemos e devemos adorar. 
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O orgulho tenta estragar as nossas relações com 

Deus, o único que sempre nos pode e quer valer. Tal 

verifica-se quando queremos como que exigir que Deus 

nos atenda naquilo que Lhe pedimos. 

 Quando não somos atendidos, há quem queira 

abandonar o Senhor e se revolte contra o próprio Deus. 

Afinal o Senhor só não nos atende quando, por falta de 

verdadeira humildade, pedimos sem fé, ou estamos a 

rogar algo que nos seria prejudicial. Neste caso o 

Senhor sempre nos dará mais do que estávamos a 

pedir. 

Assim vemos Jesus a proceder também. Nada quis 

fazer em Seu proveito. Não desceu da cruz, nem no 

meio dos maiores sofrimentos. Faz sim a vontade do 

eterno Pai para a todos nos salvar. 

Para vencermos as tentações, que o Senhor permitir 

que nos sejam enviadas pelos inimigos da alma, 

devemos mais uma vez imitar Jesus, fazendo penitência 

e oração. Assim fez o Senhor durante 40 dias no 

deserto. Eis o programa que devemos particularmente 

realizar durante este santo tempo da Quaresma, que 

estamos a viver. Este programa de vida foi lembrado por 

Nossa Senhora em Fátima. Penitência e oração é parte 

central da mensagem de Fátima. Além disso, importa 

que sempre nos alimentemos com a Palavra de Deus. 

Foi com ela que Jesus sempre respondeu e venceu as 

tentações do demónio. 

Se assim fizermos, com a ajuda divina, venceremos 

também todas as adversidades.  
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
  

«Quaresma: tempo para regular os sentidos, 

abrir os olhos para tantas injustiças 

que atentam diretamente contra o sonho  

e o projeto de Deus.» 

«Três tentações de Cristo... Três tentações  

que o cristão enfrenta diariamente. 

Três tentações que nos fecham num círculo  

de destruição e pecado.» 

  

Na quarta-feira passada, começámos o tempo 

litúrgico da Quaresma; nele, a Igreja convida-nos a 

preparar-nos para a celebração da grande festa da 

Páscoa. É um tempo especial para lembrar o dom do 

nosso Batismo, quando fomos feitos filhos de Deus. A 

Igreja convida-nos a reavivar o dom recebido para não o 

deixar cair no esquecimento como algo passado ou 

guardado numa «caixa de recordações». Este tempo de 

Quaresma é uma boa ocasião para recuperar a alegria e 

a esperança que nos vem do facto de nos sentirmos 

filhos amados do Pai. Este Pai que nos espera para 

livrar-nos das vestes do cansaço, da apatia, da 

desconfiança e revestir-nos com a dignidade que só um 

verdadeiro pai e uma verdadeira mãe sabem dar aos 

seus filhos, as vestes que nascem da ternura e do amor. 

O nosso Pai é pai duma grande família: é Pai nosso. 

Sabe ter um amor, mas não gerar e criar «filhos 

únicos». É um Deus que Se entende de família, de 

fraternidade, de pão partido e partilhado. É o Deus do 

«Pai Nosso», não do «pai meu e padrasto vosso». 

Em cada um de nós, está inscrito, vive aquele sonho 

de Deus que voltamos a celebrar em cada Páscoa, em 

cada Eucaristia: somos filhos de Deus. Um sonho vivido 

por muitos irmãos nossos no decurso da história. Um 

sonho testemunhado pelo sangue de tantos mártires de 

ontem e de hoje. 

Quaresma: tempo de conversão, porque 

experimentamos na vida de todos os dias como tal 

sonho se encontra continuamente ameaçado pelo pai da 

mentira – ouvimos no Evangelho o que fazia com Jesus 

–, por aquele que quer separar-nos, gerando uma 

família dividida e conflituosa. Uma sociedade dividida e 

conflituosa; uma sociedade de poucos e para poucos. 

Quantas vezes experimentamos na nossa própria carne 

ou na carne da nossa família, na dos nossos amigos ou 

vizinhos a amargura que nasce de não sentir 

reconhecida esta dignidade que todos trazemos dentro. 

Quantas vezes tivemos de chorar e arrepender-nos, 

porque nos demos conta de não ter reconhecido tal 

dignidade nos outros. Quantas vezes – digo-o com 

tristeza – permanecemos cegos e insensíveis perante a 

falta de reconhecimento da dignidade própria e alheia. 

Quaresma: tempo para regular os sentidos, abrir os 

olhos para tantas injustiças que atentam diretamente 

contra o sonho e o projeto de Deus. Tempo para 

desmascarar aquelas três grandes formas de tentação 

que rompem, fazem em pedaços a imagem que Deus 

quis plasmar. 

As três tentações de Cristo... três tentações do 

cristão que procuram arruinar a verdade a que fomos 

chamados. Três tentações que visam degradar e 

degradar-nos. 

Primeira, a riqueza, apropriando-nos de bens que 

foram dados para todos, usando-os só para mim ou 

para «os meus». É conseguir o pão com o suor alheio 

ou até com a vida alheia. Tal riqueza é pão que sabe a 

tristeza, amargura e sofrimento. Numa família ou numa 

sociedade corrupta, este é o pão que se dá a comer aos 

próprios filhos. Segunda tentação, a vaidade: a busca 

de prestígio baseada na desqualificação contínua e 

constante daqueles que «não são ninguém». A busca 

exacerbada daqueles cinco minutos de fama que não 

perdoa a «fama» dos outros. E, «alegrando-se com a 

desgraça alheia», abre-se caminho à terceira tentação, 

a pior, a do orgulho, ou seja, colocar-se num plano de 

superioridade de qualquer tipo, sentindo que não se 

partilha «a vida comum dos mortais» e rezando todos os 

dias: «Dou-Vos graças, Senhor, porque não me fizestes 

como eles». 

Três tentações de Cristo... três tentações que o 

cristão enfrenta diariamente. Três tentações que 

procuram degradar, destruir e tirar a alegria e o frescor 

do Evangelho; que nos fecham num círculo de 

destruição e pecado. 
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Por isso vale a pena perguntarmo-nos: Até que 

ponto estamos conscientes destas tentações na nossa 

vida, em nós mesmos? Até que ponto nos acostumamos 

a um estilo de vida que considera a riqueza, a vaidade e 

o orgulho como a fonte e a força de vida? Até que ponto 

estamos convencidos de que cuidar do outro, 

preocupar-nos e ocupar-nos com o pão, o bom nome e 

a dignidade dos outros seja fonte de alegria e de 

esperança? 

Escolhemos Jesus e não o diabo. Se vos recordais 

do que escutamos no Evangelho, Jesus não responde 

ao demónio com qualquer palavra própria, mas 

responde-lhe com as palavras de Deus, com as 

palavras da Sagrada Escritura. Com efeito, irmãs e 

irmãos, – fixemo-lo bem na cabeça – com o demónio 

não se dialoga, não se pode dialogar, porque sempre 

nos ganhará. Só a força da Palavra de Deus o pode 

derrotar. Nós escolhemos, não o diabo, mas Jesus; 

queremos seguir os seus passos, mas sabemos que 

não é fácil. Sabemos o que significa ser seduzidos pelo 

dinheiro, a fama e o poder. Por isso, a Igreja oferece-       

-nos este tempo da Quaresma, convida-nos à conversão 

com uma única certeza: Ele está à nossa espera e quer 

curar o nosso coração de tudo aquilo que o degrada, 

degradando-se ou degradando a outros. É o Deus que 

tem um nome: misericórdia. O seu nome é a nossa 

riqueza, o seu nome é a nossa fama, o seu nome é o 

nosso poder. E é no seu nome que repomos a nossa 

confiança, como diz o Salmo: «Vós sois o meu Deus, 

em Vós confio». Têm a coragem de repetir isto juntos? 

Três vezes: «Vós sois o meu Deus, em Vós confio». 

«Vós sois o meu Deus, em Vós confio». «Vós sois o 

meu Deus, em Vós confio». 

Que, nesta Eucaristia, o Espírito Santo renove em 

nós a certeza de que o seu nome é misericórdia e nos 

faça experimentar, em cada dia, que «o Evangelho 

enche o coração e a vida inteira daqueles que se 

encontram com Jesus», sabendo que com Ele e n’Ele 

sempre nasce e «renasce (…) a alegria» (Exort. 

ap. Evangelii gaudium, 1). 

Papa Francisco, Homilia,  

Ecatepec (México), fevereiro de 2016 
  

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

 O deserto na Bíblia 

 

O Antigo Testamento nomeia uns 15 desertos 

diferentes: Judá, Neguev, Sinai, Ethan, Cadés...  

O termo hebreu mais comum para designar o 

deserto é «midbar», que provém de «apascentar» o 

gado. Não se refere ao deserto de dunas que 

imaginamos. Descreve uma região solitária, mas não 

totalmente estéril.  

O «midbar» alberga flora e fauna: leões, avestruzes, 

serpentes e escorpiões... Em boa parte do ano oferece 

especto árido, mas com as chuvas, floresce. Tem fontes 

e poços de água espalhados por toda a sua geografia. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (115) 
 

 

Transforma a tua vida 
 

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

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, Persistir, 
AGRADECER, Avançar e Descomplicar. 

 

Nono verbo: “AGRADECER”. 

«Usamos todos o mesmo espaço do coração. A 

diferença é que o preenchemos com coisas diferentes». 

Faz-me tanto sentido esta frase: Diz-me tudo sobre 

muitas das minhas coisas preferidas, as que ocupam 

uma boa parte do meu coração-feliz: – abraçar o 

silêncio das manhãs na minha casa, agradecer por 

todas as minhas bênçãos, fazer uma boa caminhada 

com o Sal (espírito perspicaz) , abrir todas as janelas e 

deixar entrar o sol, ler um bom livro, ouvir discos de vinil, 

andar descalça, dançar muito, cantar com o Martim, 

plantar flores, cuidar das minhas plantas, organizar 

receitas, dormir bem, comer bem, acordar sem 

despertador, ver o meu filho rir à gargalhada, escrever, 

deitar a cabeça no peito de quem amo, dar abraços 

fortes, fotografar a vida, adormecer na praia, ser 

apaixonada por buganvílias, sonhar de olhos abertos, 

voltar sempre ao  (meu) Sul, fazer panquecas nas 

manhãs de domingo e esforçar-me por ser feliz todos os 

dias. 
 

– Agradecer a Luz que me guia e a Força 

que me impele a olhar para dentro todos 

os dias e a tornar-me a pessoa que quero 

ser: feliz. 
(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor, guia os meus passos pelo deserto da vida. 

É fácil perder o caminho e sucumbir à tentação de 

confiar apenas nas coisas esquecendo as pessoas. 
 

Senhor, não Te peço para ver claramente todo o 

horizonte. Basta-me apenas avançar um pouco... 
 

Não me deixes cair na tentação do orgulho que 

despreza os amigos, e abandona os irmãos. Não 

quero ficar a sós com a triste solidão. 
 

Senhor, guia-me pelo deserto. 
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Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de março, a Igreja reza pela 

seguinte intenção: 
 

– Pela resposta cristã aos desafios  

da bioética. 
 

Rezemos para que nós, cristãos, diante dos novos 

desafios da bioética, promovamos sempre a defesa da 

vida com a oração e a ação social. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 
 

.   1     .  
 

A pouco pão, 

 tomar primeiro. 
 

.   2     .  
 

A quem não sobeja pão,  
não crie cão.  

 

.   3     .  
 

Aquele que não tem pão, 
 não sustenta cão. 

 

.   4     .  
 

A quem tem seu pão no forno,  
podemos dar do nosso. 

 

.   5     .  
 

A quem coze e amassa, 
 não furtes fogaça (ou a massa). 

 

.   6     .  
 

Antes um naco de pão com amor, 
 do que galinha com dor. 

 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana estão de Parabéns pelo seu 

aniversário natalício, os Leitores das seguintes 

paróquias:  
 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA 

– Não há registo de aniversariantes. 

PARÓQUIA DE EIRIZ 

– SUSANA PACHECO, na próxima sexta-feira, dia 11 
de março. 

– NELSON COSTA, no mesmo dia, sexta-feira, dia 11 
de março. 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ 

– HELENA MARTINS, na próxima quarta-feira, dia 9 
de março. 

– GRACINDA NUNES, na próxima sexta-feira, dia 11 
de março. 

 

O Jornal do Leitor deseja à Susana e ao Nelson, à 

Helena e à Gracinda, muitas felicidades. 

Parabéns aos quatro Leitores! 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 
  

ANEDOTAS - com pouca graça 
 
 

Uma anedota, de vez em quando, cai sempre bem; 

como o sal serve para temperar a comida, a anedota 

também adoça a conversa ou o texto. 

 

Galinha ou rainha 
 

Outra, contada por Cruz Malpique, em: Psicologia do 

Tédio”: 

Certo dia D. João V de Portugal foi confessar-se. O 

padre Martinho de Barros, repreendeu-o pela vida 

libertina que levava.  

O rei resolveu vingar-se da repreenda, tanto mais 

que conhecia a vida nada exemplar do sacerdote, e deu 

ordem que só servissem, ao padre, galinha às refeições. 

O sacerdote, indignado de comer tanta galinha, 

queixou-se ao Rei. 

D. João respondeu-lhe: 

– Nem sempre galinha, nem sempre rainha… 

 

Galã 

 

Agora a última por hoje, com um dos muitos ditos 

contados por D. Francisco de Portugal, in: “Arte de 

Galantaria”, obra editada no ano de 1670: 

Chegou tarde um galã, a um sermão. Aparecendo 

depois dele a Dona que ele galanteava, disse o galã: 

“que só ela podia fazer que viesse a graça depois do 

sermão”.  

A graça do trocadilho pode ser fina, mas não tem 

graça nenhuma. Mas saiu dos lábios de Tomé de 

Sousa, primeiro governador-geral do Brasil, segundo D. 

Francisco de Portugal. 
   

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Histórias muçulmanas  

sobre Jesus 
 

O amor e o respeito por Jesus são uma presença 

constante na literatura muçulmana. Tarif Khalidi, director 

do Centro de Estudos Islâmicos e membro do conselho 

directivo do King's College (Cambridge), reuniu em livro 

-- Jesus Muçulmano -- as chamadas "máximas e 

histórias de Jesus", onde se encontram várias alusões 

aos Evangelhos. Uma delas diz assim, em síntese:  

Um homem juntou-se a Jesus, dizendo: "Quero ser 

teu companheiro." Seguiram viagem e, quando 

chegaram à margem de um rio, sentaram-se para 

comer. Levavam três pães. Comeram dois e sobrou um. 

Jesus foi ao rio beber água. Como, no regresso, não 

encontrou o terceiro pão, perguntou ao homem: "Quem 

tirou o pão?" Ele respondeu: "Não sei."  

Continuaram viagem, e, no caminho, Jesus realizou 

dois milagres. Voltou-se das duas vezes para o 

companheiro, dizendo: "Em nome d'Aquele que te 

mostrou este milagre, pergunto-te: quem tirou o pão?" 

"Não sei", tornou a responder o homem.  

Chegaram depois ao deserto e sentaram-se no 

chão. Jesus fez um montinho de terra e areia e disse-

lhe: "Com a permissão de Deus, transforma-te em ouro", 

e assim aconteceu. Então, Jesus dividiu o ouro em três 

partes e disse: "Um terço para ti, um terço para mim e 

um terço para quem tirou o pão". Aí, o companheiro 

disse: "Fui eu que tirei o pão!" Jesus disse: "O ouro é 

todo teu."  

Jesus continuou sozinho o seu caminho. Entretanto, 

chegaram dois salteadores que queriam roubar o ouro 

ao antigo companheiro. Este, porém, disse: "Vamos 

dividi-lo entre os três e um de vós vai à cidade comprar 

comida". Um deles foi à cidade e pensou: "Porque hei-

de dividir o ouro com estes dois? Vou antes envenenar 

a comida e ficar com o ouro para mim!" E comprou 

comida, que envenenou.  

Por sua vez, os que tinham ficado disseram: "Porque 

havemos de dar-lhe um terço do ouro? Em vez disso 

vamos é matá-lo quando regressar e dividimos o ouro 

entre os dois."  

Quando o terceiro voltou, mataram-no. Depois, 

comeram a comida e também morreram. O ouro ficou 

no deserto com os três homens mortos ao lado.  

Aconteceu que Jesus passou por ali e ao ver aquela 

miséria disse aos discípulos: "Assim é o mundo. Tende 

cuidado." 

Anselmo Borges 

Padre e professor de Filosofia.  

(Escreve de acordo com a antiga ortografia). 
 

 

 

O modo mais fácil de ser enganado é crer-se mais 

inteligente que os outros. 
  

(Rochefoucauld) 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC 
 

 
 
 

ESCALA DE LEITORES MEC.  
06-03-2022 

I Domingo da Quaresma 

 

C A R V A L H O S A   
 

   LEITORES  .   
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Ermelinda Pinh.º Carla Sousa 

1.ª Leitura Maria Guiomar Paula Carvalho 

2.ª Leitura Fernanda Costa Jacinta Carneiro 

Oraç. Univ. Ermelinda Pinh.º Carla Sousa 
 

 

 

C A R V A L H O S A   
 

   M. E. C.  . 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1 Manuel Leão Alzira Nunes 

Local - 2 Maria Guiomar Filipe Moreira 

Local - 3 Toni Moreira Jorge Moreira 

Local - 4 Maria José Carla Sousa 

Local  - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 

E I R I Z   
 

  LEITORES .  
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Maria José Lurdes Neto 

2.ª Leitura Marisa Freitas Ana Isabel 

Oraç. Univ. Eduardo Meireles Joana Gomes 
 

 

 
 

 
 

I DOM. DA QUARESMA – 06-03-2022 – N.º 737 – Pág. 11 / 12 .    



 

 

 

 
 

 

I DOM. DA QUARESMA – 06-03-2022 – N.º 737  – Pág. 12 / 12 .   

 
 
 

E I R I Z   
 

    MEC.   .  
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º MEC Marisa Paula 

2.º MEC José Pedro Antero 

3.º MEC Maria José Assunção 
 

 

NOTAS: Em dias de festa ou grandes celebrações, os ministros 
extraordinários da comunhão não escalados, presentes na celebração, 
devem estar atentos e disponíveis para distribuir a Sagrada 
Comunhão. O 1º MEC recolhe o Santíssimo do sacrário, o 2º MEC 
repõe o Santíssimo no sacrário, o 3º MEC arruma a mesa do altar e 
purifica. Nas Eucaristias com a presença do sr. Diácono o 3º MEC fica 
dispensado de distribuir a Sagrada Comunhão e de purificar. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Adão e Cristo 
 

“Jesus foi então impelido pelo espírito para o 

deserto, para ser tentado pelo diabo” (Lc 4, 1-2; cf Mt 4, 1). 

Convém que recordes como aconteceu de o primeiro 

Adão ter sido expulso do paraíso para o deserto, para 

que também reflitas do modo como o segundo Adão do 

deserto voltou ao paraíso. Vede como foi revogada a 

condenação e como os benefícios de Deus foram 

reintegrados nos seus desígnios! Adão foi plasmado 

com a terra virgem. Cristo nasceu de uma Virgem; 

aquele foi feito à imagem de Deus, este é a própria 

Imagem de Deus; aquele foi posto acima de todos os 

animais, este está acima de todos os viventes; por meio 

de uma mulher veio a perdição, por meio de uma 

Virgem veio a sabedoria; a morte veio por uma árvore, a 

vida pela cruz. 

(S. Ambrósio, In Lc 4, 7) 
 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 
 

O importante na vida não são as metas que projetamos, 

mas os caminhos que seguimos para alcançá-las. 
 

                                                            (Bamm). 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÇO DEIXADO EM BRANCO, 

PROPOSITADAMENTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Jornal concluído em 10 de fevereiro. 
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