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EvangElho sEgundo são Marcos
(Mc 1, 40-45)

«a lepra deixou-o e ele ficou limpo»

Naquele tempo,
veio ter com Jesus um leproso.
Prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe:
«se quiseres, podes curar-me».
Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse:
«Quero: fica limpo».
No mesmo instante o deixou a lepra
e ele ficou limpo.
Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem:
«Não digas nada a ninguém,
mas vai mostrar-te ao sacerdote
e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou,
para lhes servir de testemunho».
ele, porém, logo que partiu,
começou a apregoar e a divulgar o que acontecera,
e assim, Jesus já não podia entrar abertamente
em nenhuma cidade.
Ficava fora, em lugares desertos,
e vinham ter com ele de toda a parte.

Palavra da salvação.

Comentário

A lepra era impureza legal, que impedia ao leproso o convívio com os outros homens. Dá-se neste milagre 
o primeiro confronto entre o fariseísmo legal e as exigências do amor. Jesus situa-se acima da Lei, tocando 
o leproso e deixando-se tocar. Este gesto salutar repete-se hoje na Igreja, despertando a indiferença e o 
egoísmo dos homens. A grande impureza consiste na falta de amor e comunhão fraterna. Para os puros de 
coração tudo se converte em graça de ver a Deus. “Não o digas a ninguém”. Porquê? Porque nem todos 
entendem. Jesus impõe silêncio para evitar entusiasmos mal entendidos sobre a sua identidade messiânica. 
Rejeita a imagem dum Messias popular e político, para dar lugar ao Messias sofredor, Servo de Javé.
“Mas o leproso ao sair, começou a proclamar a notícia”. Quem pode conter o amor? Para o leproso tinha 
chegado a hora de anunciar o dom de Deus.

NoTíciAs

Caminhada das Cinzas ao Pentecostes 2018

Movidos pelo amor que se entrega na cruz

Propomos a todos, famílias, paróquias, comuni-

dades religiosas, instituições, escolas católicas, 

movimentos e associações, uma caminhada dioce-

sana para os tempos litúrgicos que vivemos, entre 

as cinzas e o Pentecostes, como oportunidade 

de dinamização pastoral e de exercício espiritual, 

que é sempre, e simultaneamente, de descida e de 

subida, como o revela o dinamismo da cruz, onde 

Jesus é humilhado e ao mesmo tempo exaltado.

A escada, imagem da cruz, pela qual chega-

mos ao céu, segundo santa rosa de lima, permite-

-nos visualizar este caminho do amor de Deus, des-

cendo e subindo os seus diversos degraus.

semana a semana, descemos (da Quaresma 
à Páscoa) e subimos (da Páscoa ao Pentecostes) 
pelos degraus da cruz, sinalizando cada um deles 
com os atributos do amor, apresentados por 
são Paulo no seu Hino ao Amor (1  Cor 13) e 
magistralmente comentado pelo Papa Francisco 
na exortação Apostólica Amoris Laetitia (A ale-
gria do amor em família), no capítulo iV.

o tema do amor está bem no coração da 
1.ª carta de são João, que iremos proclamar como 
leitura do Apóstolo, durante o tempo pascal.

coloquemos, sem medo, uma e outra 
escada: uma escada apoiada no braço direito 
da cruz, outra no seu braço esquerdo. A cruz 
do senhor está firme, enquanto o mundo gira, 
movido pelo seu Amor.

respeitando sempre e valorizando cui-
dadosamente os ritos, as orações litúrgicas e 
as leituras bíblicas previstas para estes tempos 
fortes, e enriquecendo as práticas que tradicio-
nalmente lhes estão associadas, esta nossa pro-
posta quer sobretudo realçar e valorizar peda-
gogicamente o ícone central e fundamental da 
cruz, como verdadeira escada, que vamos orna-
mentando semana a semana, de modo que ela 
nos atraia cada vez mais e nos mova na direção 
do Amor de cristo, selado no mistério pascal da 
sua Paixão, morte e ressurreição por nós.

Depois de vivermos, do Advento à epifa-
nia, movidos pela estrela que brilha no amor, 
propomo-nos continuar este movimento, atra-
ídos, movidos e comovidos pela Cruz, onde 
resplandece a glória do amor de Deus por nós: 
“Deus amou de tal modo o mundo que lhe 
entregou o seu Filho Unigénito” (cf. Jo 3,14-21).

seguem-se alguns elementos de reflexão e 
algumas sugestões práticas, a acolher e a aplicar 
de forma criativa e adaptada às circunstâncias.
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«o coração de cristo manifesta a  
compaixão paterna de deus pelo homem,  

aproximando-se dele e tocando-o. Isto 
acontece todas as vezes que recebemos  
com fé um sacramento: o senhor Jesus 
“toca-nos” e concede-nos a sua graça.»

Nos últimos domingos o evangelista Marcos tem-nos 
contado a acção de Jesus contra qualquer espécie 
de mal, em benefício dos sofredores no corpo e no 
espírito: endemoninhados, doentes, pecadores... ele 
apresenta-se como aquele que combate e vence o 
mal onde quer que o encontre. No evangelho (cf.
Mc1, 40-45) esta sua luta enfrenta um caso emble-
mático, porque o doente é um leproso. A lepra é 
uma doença contagiosa e impetuosa, que desfigura 
a pessoa e que era símbolo de impureza: o leproso 
tinha que estar fora dos centros habitados e assinalar 
a sua presença aos transeuntes. era marginalizado 
pela comunidade civil e religiosa. era como um 
morto ambulante.

o episódio da cura do leproso desenvolve-
se em três fases: a invocação do doente, a res-
posta de Jesus, as consequências da cura prodi-
giosa. o  leproso suplica Jesus «de joelhos» e 
diz-lhe: «se quiseres, podes purificar-me» (v. 40). 
A este pedido humilde e confiante, Jesus reage 
com uma atitude profunda do seu ânimo: a com-
paixão. e «compaixão» é uma palavra muito pro-
funda: compaixão significa «padecer com o 
outro». o coração de cristo manifesta a compai-
xão paterna de Deus pelo homem, aproximando-
-se dele e tocando-o. e este pormenor é muito 
importante. Jesus «estendeu a mão, tocou-o... e 
imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou 
purificado» (v. 41). A misericórdia de Deus supera 
qualquer barreira e a mão de Jesus toca o leproso. 
ele não pára à distância de segurança e não age 
por delegação, mas expõe-se directamente ao 
contágio do nosso mal; e assim, precisamente, o 
nosso mal torna-se o lugar do contacto: ele, 
Jesus, assume de nós a nossa humanidade doente 
e nós assumimos dele a sua humanidade que é 
sadia e cura. isto acontece todas as vezes que 
recebemos com fé um sacramento: o senhor Jesus 
«toca-nos» e concede-nos a sua graça. Neste 
caso pensamos sobretudo no sacramento da 
reconciliação, que nos cura da lepra do pecado.

Mais uma vez o evangelho nos mostra o que 
faz Deus perante o nosso mal: Deus não vem para 
«dar uma lição» sobre o sofrimento; também 
não vem para eliminar do mundo o sofrimento 
e a morte; ao contrário, ele vem para carregar 
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sobre si o peso da nossa condição humana, para 
o assumir completamente, para nos libertar de 
modo radical e definitivo. Assim cristo combate 
os males e os sofrimentos do mundo: assumindo-
os sobre si e vencendo-os com a força da miseri-
córdia de Deus.

A nós, hoje, o evangelho da cura do 
leproso diz que, se quisermos ser verdadeiros 
discípulos de Jesus, somos chamados a tornar-
nos, unidos a ele, instrumentos do seu amor 
misericordioso, superando qualquer tipo de 
marginalização. Para ser «imitadores de cristo» 
(cf. 1 Cor 11, 1) diante de um pobre ou de um 
doente, não devemos ter medo de olhar direc-
tamente para ele e de nos aproximarmos com 
ternura e compaixão, e de o tocar e abraçar. eu 
pedi com frequência às pessoas que ajudam os 
outros, que o façam olhando directamente para 
elas, que não tenham medo de as tocar; que o 
gesto de ajuda seja também um gesto de comu-
nicação: também nós precisamos de ser acolhi-
dos por eles. Um gesto de ternura, um gesto de 
compaixão... Mas eu pergunto-vos: vós, quando 
ajudais os outros, olhais directamente para eles? 
Acolhei-los sem receio de lhes tocar? Acolhei-los 
com ternura? Pensai nisto: em como ajudais? À 
distância ou com ternura, com proximidade? se 
o mal é contagioso, o bem também é. Por conse-
guinte, é preciso que em nós abunde, cada vez 
mais, o bem. Deixemo-nos contagiar pelo bem e 
contagiemos o bem! ☐

Domingo O Amor Texto 
Litúrgico

Amoris Laetitia 
(Capítulo 4)

1.º É paciente

Deus esperava 
com paciência 
enquanto se 

construía a arca 
(2.ª leitura)

A paciência é uma qualidade do 
Deus da aliança (Al 91-92)

2.º
Não é 

interesseiro

Deus não  
poupou o seu 
próprio filho 
(2.ª leitura)

o amor não procura o que é seu. 
Procura mais amar que ser amado 

(Al 101-102)

3.º
Não é 

invejoso

Não cobiçarás 
a casa do teu 
próximo, nem  
coisa alguma  

que lhe pertença 
(1.ª leitura)

Trata-se de cumprir o que pedem 
os dois últimos mandamentos 

(Al 95-96)

4.º É amável

Assim quis 
mostrar a riqueza 
da sua bondade 
para connosco 

(2.ª leitura)

A fim de se predispor para um 
verdadeiro encontro requer-se 
um olhar amável pousado nele 

(Al 99-100)

5.º

Não é 
arrogante 

nem 
orgulhoso

Apesar de ser 
Filho, aprendeu 

a obediência 
no sofrimento 

(2.ª leitura)

É indispensável curar o orgulho e 
cultivar a humildade (Al 97-98)

Semana 
Santa

Tudo suporta Triduo Pascal
É preciso cultivar esta força do 

amor que permite lutar contra o 
mal que o ameaça (Al 118-119) 

2.º Tudo crê

esta é a  
vitória que  

vence o mundo: 
a nossa fé 
(2.ª leitura)

esta confiança reconhece  
a luz acesa por Deus, que se 

esconde por trás da escuridão 
(Al 114-115)

3.º
Tudo 

desculpa

se alguém  
pecar, nós temos 

Jesus cristo, 
como advogado 

junto do Pai 
(2.ª leitura)

Aceita com simplicidade que 
todos somos uma complexa 

combinação de luzes e sombras 
(Al 111-113)

4.º
Não se irrita 
nem guarda 

ressentimento

ele é a pedra que 
vós rejeitastes e 

que veio a tornar-
-se pedra angular 

(1.ª leitura)

lutar contra o mal, mas sem 
violência interior. Não te deixes 
vencer pelo mal (Al 103-104)

5.º É prestável

Não amemos 
com palavras 

e com a língua 
(2.ª leitura)

o amor mostra a sua bondade 
nas ações. Amar é fazer o bem 

(Al 93-94)

6.º
rejubila com 

a verdade

Disse-vos estas 
coisas para que 
a minha alegria 
esteja em vós 
(evangelho)

Alegra-se com o bem do outro, 
quando se reconhece a sua 

dignidade (Al 109-110)

Ascensão Tudo espera
Porque estais a 

olhar para o céu? 
(1.ª leitura)

Não desesperar do futuro. 
Aguardar aquela plenitude que, 

embora hoje não seja visível, 
há de receber um dia no céu 

(Al 116-117)

pentecostes
o amor não 
acaba nunca

o amor  
de Deus foi 

derramado em 
nossos corações 

(2.ª leitura)

com efeito, este amor forte, 
derramado pelo espírito santo, 
é reflexo da aliança indestrutível 

entre cristo e a humanidade 
que culminou na entrega até ao 
fim na cruz. (Al 120). É preciso 
pôr de lado as ilusões e aceitá-lo 
como é: inacabado, chamado a 
crescer, em caminho (Al 218)

movidos pe lo  Amor  q u e se 
entrega n a Cruz!
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ElEmEntos dE rEflExão E sugEstõEs prátiCAs

DA QUARESMA À PÁSCOA: EXAMINADOS NO AMOR
EXAME DE CONSCIÊNCIA, A PARTIR DO HINO À CARIDADE (cf. 1 cor 13,4-8)

O amor é paciente
sou capaz de aceitar o ritmo, o  

feitio e o modo de ser dos outros?  
ou perco a paciência com a lentidão e  

o jeito de ser dos que me rodeiam?

Pelas vezes que nos colocámos no centro do mundo e impusemos a nossa vontade aos outros, Senhor, tende piedade 
de nós.     Pelas vezes que reagimos com agressividade, ira e azedume para com os irmãos, Cristo, tende piedade de nós.     

Pelas vezes que não aceitámos os outros na sua maneira singular de ser e agir, Senhor, tende piedade de nós.

O amor não procura o  
seu próprio interesse

Amo a todos sem exceção?  
ou vivo no reino da utilidade?

Pelas vezes que fomos egoístas, sem capacidade de nos colocarmos ao serviço dos irmãos, Senhor, tende  
piedade de nós.     Pelas vezes que só amámos os que nos agradam ou nos são úteis, Cristo, tende piedade de nós.     
Pelas vezes que ficámos reféns do reino da utilidade e de uma vontade sem amor, Senhor, tende piedade de nós. 

O amor não é invejoso
sou capaz de dar o meu tempo,  

o meu saber, os meus bens?  
ou fico perturbado(a) com a riqueza  

e o sucesso dos outros?

Pelas vezes que fomos egoístas, sem capacidade de nos colocarmos ao serviço dos irmãos, 
Senhor, tende piedade de nós.     Pelas vezes que só amámos os que nos agradam ou nos são 

úteis, Cristo, tende piedade de nós.     Pelas vezes que ficámos reféns do reino da utilidade e de 
uma vontade sem amor, Senhor, tende piedade de nós.

O amor é amável
sou simpático(a) e  

afável para com todos?  
ou sou rude, inconveniente e  

duro(a) no trato com os outros?

Pelas vezes que não fomos capazes de assumir as alegrias e  
tristezas dos outros, Senhor, tende piedade de nós.   Pelas vezes que não fomos capazes de incentivar, 

fortalecer e consolar os irmãos, Cristo, tende piedade de nós.   Pelas vezes que usámos palavras ásperas 
que feriram e desanimaram os irmãos, Senhor, tende piedade de nós.

O amor não é arrogante  
nem orgulhoso

sou humilde?  
ou julgo-me superior aos outros  

e só falo de mim mesmo(a)?

Pelas vezes que nos julgámos superiores aos outros, Senhor, tende piedade de nós.     Pelas vezes que 
fomos indiferentes para com aqueles que sofrem e passam necessidades, Cristo, tende piedade de nós.     

Pelas vezes que fomos arrogantes e humilhámos os irmãos, Senhor, tende piedade de nós.

O amor tudo suporta
Aceito com serenidade e um  

sorriso todas as contrariedades da vida? 
ou sou incapaz de suportar qualquer 

dor, desgosto ou sacrifício?

Pelas vezes que nos deixámos dominar pelo ressentimento, pelo desprezo das pessoas e pela vingança, 
Senhor, tende piedade de nós.     Pelas vezes que respondemos à violência com outra violência e à injustiça 

com outra injustiça, Cristo, tende piedade de nós.     Pelas vezes que as afrontas e incompreensões dos 
outros tornaram o nosso coração fechado e insensível à dor dos irmãos, Senhor, tende piedade de nós.

TEMPO PASCAL: INVOCAR E AGRADECER A ALEGRIA DO AMOR
ORAÇÕES DE INVOCAÇÃO, CONFIANÇA E AÇÃO DE GRAÇAS A PARTIR DO HINO À CARIDADE (cF. 1 cor 13,4-8)

O amor tudo crê
Ajudai-nos, Senhor, no meio das tribulações, a continuar a acreditar na vitória do bem, da 

justiça e do amor. Não permitais que caiamos na dúvida, no protesto, na descrença. Concedei 
que nas nossas famílias haja um ambiente de confiança sólida e carinhosa.

O amor tudo desculpa
Ensinai-nos, Senhor, a tratar com toda a delicadeza e com toda a serenidade os que nos 

desprezam e difamam. Ajudai-nos a construir, nas nossas famílias e comunidades cristãs, um 
ambiente de partilha, de paz, de perdão e de aceitação recíprocas.

O amor não se irrita nem guarda 
ressentimento

Ajudai-nos, Senhor, a dizer não à violência interior e a sermos uma bênção para aqueles que 
vivem connosco. Libertai-nos do ressentimento e da ira para sermos construtores da paz e do 

amor. Dai-nos uma coração compreensivo e tolerante para com todos.

O amor é prestável
Auxiliai-nos, Senhor, a desfazermo-nos do nosso ser fechado e egoísta, para nos colocarmos ao serviço dos 

irmãos. Fazei que nas nossas famílias se pratique a caridade para com os mais pobres. Dai-nos a capacidade de 
ver, no rosto dos mais débeis e desprezados deste mundo, o lugar originário da Vossa manifestação.

O amor rejubila com a verdade
Dai-nos, Senhor, a capacidade da verdade, da lealdade e da sinceridade. Não permitais que 

prefiramos o sucesso à verdade, a nossa reputação à justiça. Ajudai-nos a dizer não à mentira 
que destrói a confiança e a serenidade das relações humanas.

O amor tudo espera
Fazei-nos, Senhor, no meio de toda a escuridão e incerteza, portadores da esperança e da 

confiança. Libertai-nos da tentação do desespero e do pessimismo. Não permitais que os momentos 
de desilusão e de sofrimento nos tirem a alegria de viver e a vontade de partilhar.

O amor não acaba nunca
Ajudai-nos, Senhor, a cultivar nas nossas famílias a incondicionalidade e a indissolubilidade do amor. 
Dai-nos uma fidelidade que resista ao desfalecimento e um amor que supere todas as dificuldades. 

Fazei das nossas famílias lugares onde irradia o amor e a alegria do Evangelho.
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MeNsAgeM Do sANTo PADre FrANcisco  
PArA A QUAresMA De 2018

«Porque se multiplicará a iniquidade, vai resfriar o amor de muitos» (Mt 24, 12)

Amados irmãos e irmãs!

Mais uma vez vamos encontrar-nos com a Páscoa 
do senhor! Todos os anos, com a finalidade de nos 
preparar para ela, Deus na sua providência oferece-
nos a Quaresma, «sinal sacramental da nossa con-
versão»,[1] que anuncia e torna possível voltar ao 
senhor de todo o coração e com toda a nossa vida.

com a presente mensagem desejo, este ano tam-
bém, ajudar toda a igreja a viver, neste tempo de 
graça, com alegria e verdade; faço-o deixando-me 
inspirar pela seguinte afirmação de Jesus, que apa-
rece no evangelho de Mateus: «Porque se multipli-
cará a iniquidade, vai resfriar o amor de muitos» 
(24, 12).

esta frase situa-se no discurso que trata do fim dos 
tempos, pronunciado em Jerusalém, no Monte das 
oliveiras, precisamente onde terá início a paixão do 
senhor. Dando resposta a uma pergunta dos discí-
pulos, Jesus anuncia uma grande tribulação e des-
creve a situação em que poderia encontrar-se a 
comunidade dos crentes: à vista de fenómenos 
espaventosos, alguns falsos profetas enganarão a 
muitos, a ponto de ameaçar apagar-se, nos cora-
ções, o amor que é o centro de todo o evangelho.

os falsos profetas

escutemos este trecho, interrogando-nos sobre as 
formas que assumem os falsos profetas?

Uns assemelham-se a «encantadores de serpen-
tes», ou seja, aproveitam-se das emoções humanas 
para escravizar as pessoas e levá-las para onde eles 
querem. Quantos filhos de Deus acabam encande-
ados pelas adulações dum prazer de poucos ins-
tantes que se confunde com a felicidade! Quantos 
homens e mulheres vivem fascinados pela ilusão do 
dinheiro, quando este, na realidade, os torna escra-
vos do lucro ou de interesses mesquinhos! Quantos 
vivem pensando que se bastam a si mesmos e caem 
vítimas da solidão!

outros falsos profetas são aqueles «charlatães» que 
oferecem soluções simples e imediatas para todas as 
aflições, mas são remédios que se mostram comple-
tamente ineficazes: a quantos jovens se oferece o 
falso remédio da droga, de relações passageiras, de 
lucros fáceis mas desonestos! Quantos acabam enre-
dados numa vida completamente virtual, onde as 
relações parecem mais simples e ágeis, mas depois 
revelam-se dramaticamente sem sentido! estes 
impostores, ao mesmo tempo que oferecem coisas 
sem valor, tiram aquilo que é mais precioso como 
a dignidade, a liberdade e a capacidade de amar. 
É o engano da vaidade, que nos leva a fazer a figura 

de pavões para, depois, nos precipitar no ridículo; e, 
do ridículo, não se volta atrás. Não nos admiremos! 
Desde sempre o demónio, que é «mentiroso e pai 
da mentira» (Jo 8, 44), apresenta o mal como bem 
e o falso como verdadeiro, para confundir o coração 
do homem. Por isso, cada um de nós é chamado a 
discernir, no seu coração, e verificar se está amea-
çado pelas mentiras destes falsos profetas. É preciso 
aprender a não se deter no nível imediato, superfi-
cial, mas reconhecer o que deixa dentro de nós um 
rasto bom e mais duradouro, porque vem de Deus e 
visa verdadeiramente o nosso bem.

um coração frio

Na Divina Comédia, ao descrever o inferno, Dante 
Alighieri imagina o diabo sentado num trono de 
gelo;[2] habita no gelo do amor sufocado. interro-
guemo-nos então: como se resfria o amor em nós? 
Quais são os sinais indicadores de que o amor corre 
o risco de se apagar em nós?

o que apaga o amor é, antes de mais nada, a ganân-
cia do dinheiro, «raiz de todos os males» (1 Tm 6, 
10); depois dela, vem a recusa de Deus e, conse-
quentemente, de encontrar consolação n’ele, prefe-
rindo a nossa desolação ao conforto da sua Palavra 
e dos sacramentos.[3] Tudo isto se permuta em vio-
lência que se abate sobre quantos são considerados 
uma ameaça para as nossas «certezas»: o bebé nas-
cituro, o idoso doente, o hóspede de passagem, o 
estrangeiro, mas também o próximo que não corres-
ponde às nossas expectativas.

A própria criação é testemunha silenciosa deste 
resfriamento do amor: a terra está envenenada por 
resíduos lançados por negligência e por interesses; 
os mares, também eles poluídos, devem infelizmente 
guardar os despojos de tantos náufragos das migra-
ções forçadas; os céus – que, nos desígnios de Deus, 
cantam a sua glória – são sulcados por máquinas que 
fazem chover instrumentos de morte.

e o amor resfria-se também nas nossas comuni-
dades: na exortação apostólica Evangelii gaudium 
procurei descrever os sinais mais evidentes desta 
falta de amor. são eles a acédia egoísta, o pessi-
mismo estéril, a tentação de se isolar empenhando-
se em contínuas guerras fratricidas, a mentalidade 
mundana que induz a ocupar-se apenas do que dá 
nas vistas, reduzindo assim o ardor missionário.[4]

Que fazer?

se porventura detectamos, no nosso íntimo e 
ao nosso redor, os sinais acabados de descrever, 

saibamos que, a par do remédio por vezes amargo 
da verdade, a igreja, nossa mãe e mestra, nos ofe-
rece, neste tempo de Quaresma, o remédio doce da 
oração, da esmola e do jejum.

Dedicando mais tempo à oração, possibilitamos ao 
nosso coração descobrir as mentiras secretas, com 
que nos enganamos a nós mesmos,[5] para procurar 
finalmente a consolação em Deus. ele é nosso Pai e 
quer para nós a vida.

A prática da esmola liberta-nos da ganância e 
ajuda-nos a descobrir que o outro é nosso irmão: 
aquilo que possuo, nunca é só meu. como gostaria 
que a esmola se tornasse um verdadeiro estilo de 
vida para todos! como gostaria que, como cristãos, 
seguíssemos o exemplo dos Apóstolos e víssemos, 
na possibilidade de partilhar com os outros os 
nossos bens, um testemunho concreto da comu-
nhão que vivemos na igreja. A este propósito, faço 
minhas as palavras exortativas de são Paulo aos 
coríntios, quando os convidava a tomar parte na 
colecta para a comunidade de Jerusalém: «isto é o 
que vos convém» (2 Cor 8, 10). isto vale de modo 
especial na Quaresma, durante a qual muitos orga-
nismos recolhem colectas a favor das igrejas e popu-
lações em dificuldade. Mas como gostaria também 
que no nosso relacionamento diário, perante cada 
irmão que nos pede ajuda, pensássemos: aqui está 
um apelo da Providência divina. cada esmola é uma 
ocasião de tomar parte na Providência de Deus para 
com os seus filhos; e, se hoje ele se serve de mim 
para ajudar um irmão, como deixará amanhã de 
prover também às minhas necessidades, ele que 
nunca se deixa vencer em generosidade?[6]

Por fim, o jejum tira força à nossa violência, 
desarma-nos, constituindo uma importante ocasião 
de crescimento. Por um lado, permite-nos experi-
mentar o que sentem quantos não possuem sequer 
o mínimo necessário, provando dia a dia as morde-
duras da fome. Por outro, expressa a condição do 
nosso espírito, faminto de bondade e sedento da 
vida de Deus. o jejum desperta-nos, torna-nos mais 
atentos a Deus e ao próximo, reanima a vontade de 
obedecer a Deus, o único que sacia a nossa fome.

gostaria que a minha voz ultrapassasse as fronteiras 
da igreja católica, alcançando a todos vós, homens e 
mulheres de boa vontade, abertos à escuta de Deus. 
se vos aflige, como a nós, a difusão da iniquidade 
no mundo, se vos preocupa o gelo que paralisa os 
corações e a acção, se vedes esmorecer o sentido 
da humanidade comum, uni-vos a nós para invocar 
juntos a Deus, jejuar juntos e, juntamente connosco, 
dar o que puderdes para ajudar os irmãos!
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EvangElho sEgundo são Marcos
(Mc 1, 12-15)

«Era tentado por satanás e os Anjos serviam-n’o»

Naquele tempo,
o espírito santo impeliu Jesus para o deserto.
Jesus esteve no deserto quarenta dias
e era tentado por satanás.
Vivia com os animais selvagens,
e os Anjos serviam-n’o.
Depois de João ter sido preso,
Jesus partiu para a galileia
e começou a pregar o evangelho, dizendo:
«cumpriu-se o tempo
e está próximo o reino de Deus.
Arrependei-vos e acreditai no evangelho».

Palavra da salvação

Comentário

“Arrependei-vos”. É o brado de Cristo ao iniciar a sua pregação, repetido pela Igreja neste começo de Qua-
resma. Vai nele um programa de vida para entrar no Reino, a condição para ressuscitar. Quaresma é deser-
to, lugar de purificação e intimidade, para as grandes decisões na fé e na esperança. É no deserto que Deus 
fala aos seus amigos. Quaresma é tempo de comunhão. Quaresma da vida, Quaresma da fraternidade. 
A Quaresma vem marcada desde o início com o sinal da cruz expressa nas tentações de Cristo. As tentações 
de Cristo são a divina pedagogia, que desmascara ilusões e embustes. Pela sua vitória sobre o Demónio, 
todos saímos vencedores, com a força do Espírito. A luta termina em conversão e mudança de vida. 
A conversão quaresmal significa aprofundamento da fé. Converter-se cada dia exige morrer aos poucos, 
sepultar-nos com Cristo para ressuscitarmos com Ele.

Pieter Brueghel o Velho,  

A Luta Entre o Carnaval e a Quaresma, 1559

o fogo da Páscoa

convido, sobretudo os membros da igreja, 
a empreender com ardor o caminho da Qua-
resma, apoiados na esmola, no jejum e na ora-
ção. se por vezes parece apagar-se em muitos 
corações o amor, este não se apaga no coração 
de Deus! ele sempre nos dá novas ocasiões, 
para podermos recomeçar a amar.

ocasião propícia será, também este ano, a ini-
ciativa «24 horas para o senhor», que convida 
a celebrar o sacramento da reconciliação num 
contexto de adoração eucarística. em 2018, 
aquela terá lugar nos dias 9 e 10 de março – 
uma sexta-feira e um sábado –, inspirando-se 
nestas palavras do salmo 130: «em Ti, 
encontramos o perdão» (v. 4). em cada 
diocese, pelo menos uma igreja ficará 
aberta durante 24 horas consecutivas, ofe-
recendo a possibilidade de adoração e da 
confissão sacramental.

Na noite de Páscoa, reviveremos o suges-
tivo rito de acender o círio pascal: a luz, 
tirada do «lume novo», pouco a pouco 
expulsará a escuridão e iluminará a assem-
bleia litúrgica. «A luz de cristo, gloriosa-
mente ressuscitado, nos dissipe as trevas 
do coração e do espírito»,[7] para que todos 
possamos reviver a experiência dos discípu-
los de emaús: ouvir a palavra do senhor e 
alimentar-nos do Pão eucarístico permitirá 
que o nosso coração volte a inflamar-se de 
fé, esperança e amor.

Abençoo-vos de coração e rezo por vós. 
Não vos esqueçais de rezar por mim.

Vaticano, 1 de Novembro de 2017, Soleni-
dade de Todos os Santos

FrANcisco

[1] Missal romano, i Domingo da Quaresma, oração colecta.
[2] «imperador do reino em dor tamanho / saía a meio peito 
ao gelo baço» (inferno xxxiV, 28-29).
[3] «É curioso, mas muitas vezes temos medo da consola-
ção, medo de ser consolados. Aliás, sentimo-nos mais segu-
ros na tristeza e na desolação. sabeis porquê? Porque, na 
tristeza, quase nos sentimos protagonistas; enquanto, na 
consolação, o protagonista é o espírito santo» (Angelus, 7/
xii/2014).
[4] Nn. 76-109.
[5] cf. Bento xVi, carta enc. Spe salvi, 33. [6] cf. Pio xii, 
carta enc. Fidei donum, iii. [7] Missal Romano, Vigília Pascal, 
lucernário.
[5] cf. Bento xVi, carta enc. Spe salvi, 33.
[6] cf. Pio xii, carta enc. Fidei donum, iii.
[7] Missal Romano, Vigília Pascal, lucernário.



agEnda Para FEvErEIro 2018

Dia 10 · Dia Paroquial do Doente
Dia 13 · carnaval 
Início da Quaresma

Dia 14 · Quarta-feira de cinzas · 21h30

encontros de formação e oração

Domingos · grupo do crisma de Adultos · 11h00
Quartas-feiras · renovamento carismático · 
capela do santíssimo · 15h00
Segundas terças-feiras do mês · Movimento 
esperança e Vida · 15h00
Primeiras quintas-feiras do mês · reunião dos 
Visitadores de Doentes · 15h00

eucaristias

Segunda a sexta-feira · 8h00 e 19h30
Sábado · 8h00 e 19h00
Domingo · 8h00, 10h00, 12h00 e 19h00
Capela do Bairro S. João de Deus · domingo · 
11h00

Atendimento pelo pároco

Segunda a sexta-feira · 17h00–19h00
Sábado · 17h00–18h00

contactos

Igreja – Secretaria e Cartório Paroquial
Tel.: 225 499 333 · Fax.: 225 404 722
secretaria@paroquia-areosa.pt
segunda a sexta-feira · 9h30–12h00 e  
14h30–18h00

Instituições da paróquia

Centro Social Areosa · 225 484 821
Jardim Infantil e Salas de Estudo Pio XII · 
225 490 515
Escola de Música Santa Cecília · 225 488 003
Escola de Desporto · 225 401 116 ou 
960 388 079
Pavilhão Gimnodesportivo · 225 401 116 ou 
917 571 305
Multiusos (Cripta) · 935 303 240

corpo nacional de escutas

Agrupamento 740-Areosa · 
geral.740@escutismo.pt

Mais informações em  
www.paroquia-areosa.pt

•

FAlA o PAPA FrANcisco 

AngeLuS 

Praça de são Pedro,

i Domingo da Quaresma

22 de Fevereiro de 2015

«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 qua-
renta dias que Jesus passou no deserto, depois do 
baptismo no rio Jordão. escreve são Marcos no 
evangelho de hoje: «o espírito santo levou Jesus 
para o deserto. Ali, durante quarenta dias, unica-
mente 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 evange-
lista descreve a prova enfrentada voluntariamente 
por Jesus, antes de começar a sua missão messiâ-
nica. 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», desmascarou 
as suas tentações e venceu-o. e n’ele «todos ven-
cemos, mas a nós cabe proteger no nosso dia-a-
-dia esta vitória.

A igreja faz-nos recordar este mistério no 
início da Quaresma, porque ele nos dá a perspec-
tiva 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 colecta de Quarta-Feira de Cin-
zas). 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 pode-
mos descer em profundidade, onde se joga deve-
ras 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, por-
que de outro modo não sabemos responder às 
insídias do maligno. e volto a recordar o meu con-
selho 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 qua-
resmal 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, por-
que 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 Baptismo. 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 Baptismo, realizou em nós. e no fim 
do itinerário quaresmal, na Vigília pascal, pode-
remos renovar com maior consciência a aliança 
baptismal 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». ☐
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A sua participação é importante! se pretende 

transmitir-nos um testemunho, submeter uma 

proposta de colaboração ou anunciar um evento 

previsto na nossa paróquia, poderá contactar-nos 

através do endereço eletrónico:

boletimparoquial@paroquia-areosa.pt

se desejar, pode enviar-nos o endereço eletrónico 

de uma pessoa amiga que saiba ter interesse em 

receber este boletim, gratuitamente, por e-mail. ☐


