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Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

8 –  Diferenciar “Palavra” de “palavras”. 
 

É importante compreendermos a 
diferença entre Revelação de Deus e 
contexto histórico-cultural.  

A Revelação de Deus acontece 
sempre por mediação de um contexto 
histórico-cultural, mas não se identifica com 
ele. Conhecer a Bíblia é importante, mas 
isso não significa conhecê-la “à letra”. A 
letra é só a casca do que nos interessa… É 
necessário aprendermos a conhecer e 
desmontar o contexto histórico-cultural da 
linguagem bíblica para que possamos, de 
facto, ser encontrados pela Revelação de 
Deus que lhe subjaz. É a diferença entre a 
Palavra e as palavras. A Palavra pertence 
ao âmbito da Experiência de Deus, sempre 
pessoal e íntima. As palavras pertencem ao 
âmbito do contexto histórico-cultural, que 
deve ser entendido para ser relativizado. 

Como imagem, podemos usar um 
rebuçado ou uma noz. Um rebuçado 
delicioso, dulcíssimo, mas embrulhado em 
imensas voltas de um papel muito antigo e 
difícil de tirar porque não lhe conhecemos 
as dobras nem as pontas. Ou uma noz 
madura, mas que não podemos saborear 
enquanto não aprendermos a partir a 
casca… Da mesma forma, temos que 
aprender a libertar-nos das palavras para 
podermos chegar à Palavra. E esta 
aprendizagem de libertação faz-se pelo 
caminho da formação permanente nos 
conteúdos da Fé.  

A falta de consciência desta necessi-
dade de discernir entre contexto histórico-       
-cultural e Revelação de Deus é a causa 
principal para termos feito da Bíblia um 
adorno de cómoda a condizer com um 
“naperon” redondo de renda branca… 
 

 

 

É ao nível da Revelação de Deus que 
descobrimos os conteúdos bíblicos da 
nossa Fé, e não ao nível do contexto 
histórico-cultural. 

Para termos uma ideia da variedade 
de contextos histórico-culturais, basta-nos 
compreender que os textos mais antigos da 
Bíblia foram escritos por volta do ano 1000 
a.C., e os últimos livros do Novo Testamen-
to acabaram-se de escrever já no século II 
d.C. São cerca de 1100 anos! E na sua 
grande maioria, os livros não são obra de 
um autor isolado que se senta a escrever.  

A história normal dos livros bíblicos 
passa por três etapas de formação, mais ou 
menos longas e separadas entre si: 
primeiro, a tradição oral, narrando de 
geração em geração feitos, experiências, 
aprendizagens e boas-novas; entretanto, 
vão-se escrevendo pequenos fragmentos e 
sínteses; por fim, a terceira etapa dá-se 
quando algum autor ou pequena comunida-
de de crentes recolhe, organiza e fixa por 
escrito, dando acabamento, ao que já lhes 
vinha alimentando a fé desde cedo. 

Por terem este processo de formação, 
os livros bíblicos não abundam em teorias. 
Estão repletos de vida e movimento, 
experiências em vez de hipóteses, aprendi-
zagens e não receitas baratas ao estilo das 
espiritualidades light que hoje são top de 
vendas.  
____________________________________________  

A competição dos sapos 
 

Certo dia foi realizada uma compe-
tição entre os sapos. Na disputa, eles 
tinham de subir ao topo de uma grande torre 
e, para incentivá-los, havia uma claque que 
vibrava com eles. 

Foi então, dado o sinal de largada 
para o início da competição. Nesse momen-
to, os competidores começaram a escalar a 
torre. Ao ver a extrema dificuldade dos 
participantes em concluír a prova,  a  claque 
 

gritava a plenos pulmões: 
–  Não vão conseguir!... Desistam!... 
Com isso, os sapos íam desistindo um a 

um, menos alguns que continuavam a subir. 
Mas a claque continuava a gritar: 
–  Vocês não vão conseguir!... É muito 

difícil!... 
E mesmo os mais resistentes abando-

naram a prova; menos um, que subia 
tranquilamente, sem aparente esforço. 

No final da prova, todos os participantes 
haviam desistido, excepto aquele. Quando 
lhe foram perguntar como conseguira 
completar a prova, descobriram que ele era 
surdo. 

De facto tantas vezes querem 
influenciar-nos mais pelas palavras 
negativas do que pelas positivas, mas aqui 
temos de saber apresentar-nos surdos 
como o sapo. 
____________________________________________ 

Citação 
Não há solidão mais triste do que a de 

um homem sem amigos...  
                                               (F. Bacon) 

____________________________________________ 

H u m o r 
 

– Então vais separar-te da tua mulher? 
– É verdade. Lançou-me ao rosto todas 

as palavras ofensivas e duras. 
– Como? 
– Atirou-me com um dicionário à cara. 

Fiquei magoado e a escorrer sangue. 
____________________________________________ 

Visita-nos: www.paroquiasces.com 
________________________________________________________ 

A Fechar 
Não ajudarás o assalariado, 

se arruinares aquele que o paga. 
____________________________________________

Boa semana e boa leitura. 
____________________________________________ 

Tempo Quaresmal 
 

      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. 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 
responder a este desafio pela conversão 
pessoal. Procuremos construir para a 
eternidade. 

Vamos, pois, empenhar-nos em ouvir 
com mais frequência a Palavra de Deus e a 
cuidar com mais insistência a nossa oração. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

O Arco: de instrumento de Guerra a 
instrumento de Paz. 

Nos relatos mitológicos dos povos 
antigos, aparecem com frequência divinda- 
des 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 mentali-
dade 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 despeda-
çar 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 afectuoso 
abraço o firmamento à terra.  E une também  

 

na terra, todos os povos. Estamos a falar do 
“arco-íris”. 
      «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 perspectiva) 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. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Gn 9, 8-15) 

 

Monição:  
 

Como resposta ao sacrifício oferecido por Noé, ao 
sair da arca depois do dilúvio, o Senhor faz uma 

aliança com ele e, por ele, com toda a criação. 
O arco-íris, que se forma depois da chuva, ficará 

como sinal sensível desta promessa do Senhor. A 
Aliança com Noé, a primeira das que vão seguir-se, 

aparece neste lugar como uma mensagem de 
reconciliação, tema dominante da Quaresma. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Génesis 
 

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

minha 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. 

 

Recomendações: 
 

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...".  

 

Comentário: 
 

Os povos da Mesopotâmia deviam a 
sua prosperidade (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 (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 conside-
rado 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 estrutu-
ra física da Terra) garantem que, há sete ou 
oito mil anos, o degelo (derreter do gelo) 
dos glaciares provocou um aumento no 
nível dos mares de uma centena de metros, 
causando em todo o lado cataclismos 
impressionantes. 
      Por certo não nos escandalizaremos, 
Leitores, se nos for dito que, terá sido da 
experiência destas catástrofes, que nasce-
ram os numerosos mitos do dilúvio que 
chegaram até nós. A versão mais antiga, 
em língua suméria (do sul da Meso- 
potâmia), é do terceiro milénio antes de 
Cristo. São relatos que tentam explicar o 
significado destas catástrofes; são reflexões 
sapienciais (prudente sabedoria) que, mais 
tarde, muitos povos retomaram e reela-
boraram, adaptando-os às suas concepções  
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religiosas. Ora, também Israel conheceu 
estes mitos e adoptou 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 Senhor 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 encontra-
mos em toda a Bíblia; têm um único 
objectivo: indicar, da forma mais provoca-
tória, 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 recípro-
cas que tornavam intolerável, aos olhos de 
Deus, a condição do mundo. 
      Uma  humanidade dividida por ódios, in- 
injustiças e abusos, é incompatível com o 
projecto 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 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 des-
cendência 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 deixar 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 esqueçamos 
isto. 
      Portanto, esta é a mensagem consola-
dora 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. – Simples-
mente 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, prometen-
do a todos a salvação incondicional. 
      Podemos dizer que é a primeira 
manifestação da sua vontade salvífica 
universal que é depois afirmada explicita-
mente 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. São todos os homens! 
       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 projectos de amor. Porque 
ninguém derrotará, ninguém vencerá o 
Senhor Deus. Nenhum ser humano ou outro 
ser qualquer, o conseguirá. 
      E isto só pode alegrar-nos a todos. 
____________________________________________

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 o homem, 
ensinando-lhe os Seus caminhos. O fiel humilde – 
porque reconhece 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. 
 

 

Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, 
ensinai-me as vossas veredas. 
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, 

porque Vós sois Deus, meu Salvador. 
  
Lembrai-Vos, Senhor, das vossas misericórdias 
e das vossas graças que são eternas. 

Lembrai-Vos de mim segundo a vossa clemência, 
por causa da vossa bondade, Senhor. 
  
O Senhor é bom e recto, 

ensina o caminho aos pecadores. 
Orienta os humildes na justiça 
e dá-lhes a conhecer a sua aliança. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura  (1 Pd 3, 18-22) 

 

Monição:  
 

S. Pedro vem recordar-nos que ser cristão nunca 
foi nem será, propriamente, uma vida fácil e cómoda. O 
Baptismo 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 Baptismo que 
agora vos salva, que não é uma purificação da 

imundície corporal, mas o compromisso para com Deus 
de uma boa consciência, pela ressurreição de Jesus 
Cristo, 22que subiu ao Céu e está à direita de Deus, 
tendo sob o seu domínio os Anjos, as Dominações e as 

Potestades. 
 
Palavra do Senhor. 

 

Recomendações: 

 

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

Comentário: 

 

Nesta leitura, Pedro retoma a história do 
dilúvio e serve-se dela para explicar aos 
cristãos do seu tempo os efeitos provocados  
pelo baptismo. 
      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 baptismo 
produz os mesmos efeitos, ou seja: destrói       
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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 
baptismo a força de destruir em nós o 
pecado e a morte e de nos ressuscitar para 
uma nova vida. 
      Deixemo-nos então moldar por Ele. 
____________________________________________ 

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.  

 

Refrão:  
 

Glória a Vós, Cristo Palavra de Deus. 
         

Nem só de pão vive o homem, 

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

Evangelho (Mt 1, 12-15) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus 

 
Naquele tempo, 12o Espírito Santo impeliu Jesus 

para o deserto. 13Jesus esteve no deserto quarenta 
dias e era tentado por Satanás. Vivia com os animais 

selvagens e os Anjos serviam-n’O. 14Depois de João ter 
sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a 
pregar o Evangelho, dizendo: 15«Cumpriu-se o tempo e 
está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e 

acreditai no Evangelho». 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

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

V.13 – «Esteve no deserto 40 dias». A 
nossa Quaresma recorda esses dias. S. 
Marcos não se refere ao jejum do Senhor, 
mas só ao deserto e às tentações, e apenas 
dum modo genérico: «Era tentado. Vivia 
com os animais selvagens e os Anjos 
serviam-no» (cf. Mt 4, 1-11). Assim 
observava Bento XVI o sentido profundo 
que  encerram  o  deserto e as tentações de  
 

Gotas de Orvalho 
 

Mantém a tua mente limpa de 
pensamentos menos bonitos. Só assim 
conservarás a serenidade e a paz, como 
base da felicidade que chegará a ti. O corpo 
é o reflexo da mente; A mente, o reflexo da 
alma, que é o nosso verdadeiro “Eu”.  

Pensa coisas nobres e elevadas, coisas 
bonitas e positivas, e o teu corpo manterá 
uma saúde harmoniosa que te trará a 
felicidade que tanto almejas. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(O seu novo nome, Francisco) 

 
O homem dos pobres, o homem da paz. 

O homem que ama e cuida da Criação, e 
neste momento não temos essa grande 
relação com o Criador. O homem que nos 
deu esse espírito de paz, o homem pobre 
que quis uma igreja pobre. 
 

   (Conferência de Imprensa no Vaticano 16-03-2013) 
____________________________________________ 

O Domingo 
Por que motivo o Domingo é importante? 

 

O Domingo é o centro do tempo cristão, 
pois ao Domingo celebramos a ressurreição 
de Cristo, e cada Domingo é uma pequena 
Páscoa. 

Quando o Domingo é menosprezado ou 
suprimido, só existem na semana dias de 
trabalho. O ser humano, que foi criado para 
a alegria, degenera-se em animal traba-
lhador e pateta consumista. Temos de 
aprender na Terra a celebrar autentica-
mente, pois, caso contrário, não sabemos o 
que fazer no Céu, onde o Domingo não tem 
ocaso. 

 (YOUCAT - Catecismo Jovem  
                  da Igreja Católica, n.º 187) 

____________________________________________ 

Para Nós 
 

Jesus não nos quer quietos nem 
atropeladores, nem adormecidos sob os 
louros, nem crispados. 

 

(Homilia do sr. Arcebispo, Jorge Bergoglio, na       

Solenidade do Corpus Christi, 24-05-2008) 
____________________________________________ 

Pensamento 
 

O perdão é uma palavra que não é 
nada, mas contém sementes de milagres. 
 

                                              (Alejandro Casona) 

Jesus: «A acção (de Jesus) é precedida 
pelo recolhimento, e este é necessaria-
mente também uma luta interior em prol da 
sua missão, uma luta contra as deturpações 
da mesma, que se apresentam como suas 
verdadeiras realizações. É uma descida aos 
perigos que ameaçam o homem, porque só 
assim o homem caído pode ser levantado. 
Permanecendo fiel ao núcleo originário da 
sua missão, Jesus deve entrar no drama da 
existência humana, atravessá-lo até ao 
fundo, para deste modo encontrar a «ovelha 
perdida», colocá-la aos seus ombros e 
reconduzi-la a casa»  

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

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. 
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