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«Jesus jejua durante quarenta dias e é tentado»

Comentário
Quaresma é preparação para a Páscoa. Quaresma é anúncio de morte e ressurreição. O cristão só pode 
aceitar a cruz se estiver associado já à ressurreição do Senhor. Pela vivência do nosso Batismo e celebra-
ção da penitência ressuscita o Cristo que nós somos. A vida cristã é tentação permanente. Vai connosco 
o Senhor tentado lançar fora o Príncipe deste mundo. “Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto 
para ser tentado”. Se era o “Filho muito amado”, tinha de prestar provas. Cristo quis ser tentado como 
um de nós para aprender na luta a ciência de obedecer. O Demónio tenta afastar Jesus da sua missão 
espiritual para a falsear e reduzir a um messianismo mágico e triunfalista, feito de glórias e poderios. 
Cristo quis sentir como nós o engano dos bens sensíveis, a sedução de glórias e grandezas. “Está escrito”. 
A resposta de Cristo e a nossa vêm na fidelidade à Palavra. A vitória de Cristo é a nossa. Pelo Batismo par-
ticipamos na sua mesma vitória, porque “todo o que nasceu de Deus vence o mundo”. Quando entramos 
na luta já somos vencedores pela vitória de Cristo. “Tende coragem: Eu venci o mundo”.

Naquele tempo,
Jesus foi conduzido pelo espírito  

ao deserto,
a fim de ser tentado pelo Diabo.
Jejuou quarenta dias e quarenta noites
e, por fim, teve fome.
o tentador aproximou-se e disse-lhe:
«se és Filho de Deus,
diz a estas pedras que se transformem  

em pães».
Jesus respondeu-lhe:
«está escrito: ‘Nem só de pão vive  

o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca  

de Deus’».
então o Diabo conduziu-o à cidade santa,
levou-o ao pináculo do templo e disse-lhe:
«se és Filho de Deus,
lança-Te daqui abaixo, pois está escrito:
‘Deus mandará aos seus Anjos que te 

recebam nas suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra’».
respondeu-lhe Jesus:
«Também está escrito: ‘Não tentarás o 

senhor teu Deus’».
De novo o Diabo o levou consigo a um 

monte muito alto,
mostrou-lhe todos os reinos do mundo  

e a sua glória
e disse-lhe:
«Tudo isto Te darei,
se, prostrado, me adorares».

Pedras Vivas

e D i T o r i A l

Na Terra Prometida

envolvidos por uma cultura cada vez mais agreste aos 

nossos valores e a tudo quanto toca ao respeito pelos 

mais frágeis, encontramos hoje, infelizmente, o palco 

apropriado para nos prepararmos para a nossa festa 

mais importante: a Páscoa de Jesus.

em virtude de desígnios que em muito nos ultra-

passam, cabe precisamente às nossas gerações manter 

viva a chama do salvador dois mil anos depois de os 

seus pés terem pisado o chão deste mesmo mundo que 

é nosso. De forma um pouco irónica, os sinais dos tem-

pos conjugam-se para que possamos de alguma forma 

experimentar as dores e angústias com que então se 

deparou Aquele que se deixou levar até à cruz.

este tempo de preparação para a Páscoa em que 

agora entramos será, sem dúvida, um tempo de medi-

tação, de oração especialmente introspectiva, de peni-

tência e de caridade, mas como muito bem lembra a 

proposta de caminhada da nossa diocese, é também 

um tempo de re-nascimento. Portanto, se há alguma 

dor que metaforicamente lhe possa ser associada, será 

justamente a dor do parto.

Perante a cultura de morte que lentamente vai es-

tendendo o seus tentáculos, temos de estar cientes do 

extraordinário papel que Jesus nos reservou na história: 

justamente o de comemorarmos a alegria da Boa Nova 

e da Plenitude da Vida perante a humanidade inteira e 

durante todos os tempos.

A vida de um cristão não pode ser uma vida de 

luto. Afinal, só nós, só mesmo nós, temos a certeza que 

Jesus não morreu. Também só nós temos a garantia ab-

soluta de que Ele nos reservou para a Vida Eterna. será 

concebível viver esta bênção num pesar e lamentação 

constantes? Não pode ser assim. Nós temos a garantia 

do fim da História, e para nós o Mal já foi derrotado! 

É certo que até para cada um de nós é difícil de acre-

ditar — mas a certeza da Terra Prometida está aí já 

na próxima Páscoa! Assim como tem estado em todas 

as eucaristias de todos os dias e em todos os lugares 

durante os últimos dois milhares de anos.

o testemunho que temos de dar ao mundo não 

pode ser de forma alguma o de seres acabrunhados com 

a vida e apavorados com o pecado. o testemunho que 

temos de dar a todo o planeta é o da alegria da Vida. 

com certeza, não o da “boa-vida” — aquele com que o 

Mal vai deslumbrando os incautos! —, mas sim o teste-

munho uma Vida Boa! É para o Bom combate que nos 

chama Jesus. Não é para nenhuma missa de defuntos 

— que, aliás, nem sequer verdadeiramente há para nós. 

celebremos, por isso, todos os dias em comunhão com 

Todos os santos, na alegria de que estamos certíssimos de 

que há dois mil anos existe salvação para nós, e que sim, 

só nós podemos viver a plenitude do Amor, que é a ple-

nitude da Vida. Assim todos saberão que somos cristãos!

PM

Ary scheffer, A Tentação de Cristo, 1854

respondeu-lhe Jesus:
«Vai-te, satanás, porque está escrito:
‘Adorarás o senhor teu Deus e só a ele 

prestarás culto’».
então o Diabo deixou-o,
e aproximaram-se os Anjos e serviram-n’o.

Palavra da salvação
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sucesso e da glória. Mas as flechas venenosas do 
diabo são todas «detidas» por Jesus com o escudo 
da Palavra de Deus (vv. 4.7.10.), que exprime a von-
tade do Pai. Jesus não profere qualquer palavra pró-
pria: responde somente com a Palavra de Deus. e 
assim o Filho, repleto da força do espírito santo, sai 
vitorioso do deserto.

Durante os quarenta dias da Quaresma, 
somos convidados como cristãos a seguir os passos 
de Jesus e a enfrentar o combate espiritual contra o 
Maligno com a força da Palavra de Deus. Não com 
a nossa palavra, não chega. A palavra de Deus: ela 
tem a força para derrotar satanás. Por esta razão, 
é necessário familiarizar-se com a Bíblia: lê-la fre-
quentemente, meditá-la, assimilá-la. A Bíblia con-
tém a Palavra de Deus, que é sempre atual e eficaz. 
Alguém disse: o que aconteceria se tratássemos 
a Bíblia como tratamos o nosso telemóvel? se a 

trouxéssemos sempre connosco, ou pelo menos o 
pequeno evangelho de bolso, o que aconteceria? 
se voltássemos atrás quando o esquecemos: se te 
esqueces do telemóvel — oh, não o tenho, volto 
atrás para o procurar; se a abríssemos várias vezes 
por dia; se lêssemos as mensagens de Deus contidas 
na Bíblia como lemos as mensagens do telemóvel, 
o que aconteceria? obviamente, a comparação é 
paradoxal, mas faz refletir. com efeito, se tivésse-
mos sempre a Palavra de Deus no coração, nenhuma 
tentação poderia afastar-nos de Deus e nenhum 
obstáculo nos poderia fazer desviar do caminho do 
bem; saberíamos vencer as insinuações quotidianas 
do mal que está em nós e fora de nós; seríamos mais 
capazes de levar uma vida ressuscitada segundo o 
espírito, acolhendo e amando os nossos irmãos, 
especialmente os mais débeis e necessitados, e tam-
bém os nossos inimigos.

A Virgem Maria, ícone perfeito da obediência 
a Deus e da confiança incondicional à sua vontade, 
nos sustente no caminho quaresmal, para que nos 
coloquemos à escuta dócil da Palavra de Deus a fim 
de realizar uma verdadeira conversão do coração. ☐

FAlA o PAPA FrANcisco

ANGElUS

i Domingo da Quaresma, Ano A

Praça de são Pedro

5 de Março de 2017

«satanás quer desviar Jesus do  
caminho da obediência e da humilhação 
— porque sabe que assim, por essa via, o  
mal será derrotado — e levá-lo pelo falso 

atalho do sucesso e da glória»

Neste primeiro domingo de Quaresma, o evangelho 
introduz-nos no caminho rumo à Páscoa, mostrando 
Jesus que permanece por quarenta dias no deserto, 
submetido às tentações do diabo (cf.  Mt  4,1-11). 

este episódio coloca-se num momento específico 
da vida de Jesus: imediatamente depois do batismo 
no rio Jordão e antes do ministério público. ele 
acabou de receber a solene investidura: o espírito 
de Deus desceu sobre ele, o Pai do céu declarou-
o «Meu Filho muito amado» (Mt  3,17). Jesus já 
está pronto para iniciar a sua missão; e dado que 
ela tem um inimigo declarado, ou seja, satanás, 
ele enfrenta-o imediatamente, “corpo a corpo”. 
o diabo recorre precisamente ao título de “Filho 
de Deus” para afastar Jesus do cumprimento da 
sua missão: «se tu és o Filho de Deus...», repete 
(vv. 3.6), e propõe-lhe que faça gestos milagrosos 
— que seja “feiticeiro” — como transformar as 
pedras em pão para saciar a sua fome e lançar-se 
abaixo dos muros do templo para ser salvo pelos 
anjos. A estas duas tentações, segue-se a terceira: 
adorá-lo a ele, ao diabo, para ter o domínio sobre 
o mundo (cf. v. 9).

Mediante esta tríplice tentação, satanás quer 
desviar Jesus do caminho da obediência e da humi-
lhação — porque sabe que assim, por essa via, o 
mal será derrotado — e levá-lo pelo falso atalho do 

o prefixo «re», de regeneração ou 
renascimento, evocado pelo nosso 

Bispo, D. Manuel linda, no Pórtico ao 
Plano Diocesano de Pastoral, inspira -nos 
a retomar a ideia da caminhada anterior, 
com o mote “Todos aqui nascemos”, 
para oferecer agora a proposta de um 
caminho batismal e quaresmal, que nos 
conduza à celebração da Páscoa, sob o 
lema “Todos aqui renascemos”.

Aliás, o tempo já vivido na caminhada 
anterior, que nos levou à celebração 
cristã do mistério do Natal, não nos faz 
esquecer que a encarnação redentora 
do Filho de Deus é já início da Páscoa 
de cristo. o abaixamento de Deus, que 
veio até nós, deposto no berço da nossa 
humanidade, é apenas o início daquela 
descida que levará cristo à mansão 
dos mortos, para daí nos levantar e 
ressuscitar com ele.

A ideia de «renascer», de regenerar, de 
renovar, de reconduzir à luz da fé, aplica-
se agora, com toda a propriedade, a 
este tempo favorável da Quaresma, que 
é caminho e iniciação à Páscoa, e por 
isso, tempo primaveril de “renascer”, 
seja pela celebração dos sacramentos 
da iniciação cristã, seja pela renovação 
das promessas batismais, seja por uma 
radical conversão de vida, que nos 
permita alcançar o perdão dos pecados 
e uma vida nova, para assim chegarmos 
de coração purificado à celebração do 
mistério pascal de cristo (cf. Orações de 
Bênção das Cinzas).

Por isso, este prefixo “re”, de renova-
ção da vida (Bar 3,2), acompanhar -nos-á 
da Quaresma à Páscoa de vários mo-
dos: renunciar (1.º domingo), revestir 
(2.º domingo), renovar (3.º domingo), 
reconhecer (4.º domingo), reviver 
(5.º domingo), reinar (domingo de ramos) 
e ressuscitar (domingo de Páscoa).



Tempo de Páscoa, tempo de Fé

C omeçamos agora a viver o Tempo de Páscoa, 

com o início da Quaresma. A Páscoa é o centro 

da nossa fé, pois Jesus vence a morte e o pecado. 

começa então para a humanidade um tempo novo, 

onde já podemos viver segundo o sonho de Deus. 

Foram derrotadas todas as forças que impedem uma 

vida verdadeiramente humana e feliz.

Ao longo desta Quaresma, louvemos a Deus pelas 

coisas belas que ele fez em Jesus e nas nossas vidas. 

Fortaleçamos a nossa fé neste Deus maravilhoso. 

Deixemos que a intensidade desta experiência vá 

moldando a nossa maneira de ser.

• Lucas 24,13-35

não tinha o Messias de sofrer tudo isso para 

entrar na sua glória?

Jesus percorre um estranho caminho.

É amado, antes do tempo existir, no coração do Pai.

Quando chega o tempo, encarna no seio da Virgem 

Maria. Pisa o nosso chão, partilha as nossas dores,  

fala do sonho de Deus para uma humanidade nova.  

É esmagado pela injustiça e pela violência e mergulha 

na prisão da morte.

Mas levanta-se e levanta-nos com ele.

Não somos uma igreja que se inventa a si mesma; 

temos a nossa raiz e razão de ser em Jesus de Nazaré, 

que passou fazendo o bem.

somos seguidores desse cristo que morreu e 

ressuscitou por nós.

Para Ti, o meu aplauso, Senhor Jesus.

Meu Senhor.

Jesus Crucificado, Jesus que deixas o túmulo vazio, 

Jesus que vives e me fazes viver, Jesus que me curas 

e salvas, Jesus que acendes a minha esperança.

Para Ti, hoje e sempre, o meu louvor.

• Salmo 117

a pedra que os construtores rejeitaram 

tornou-se pedra angular.

A Páscoa é o tempo dos paradoxos.

o jovem profeta da galileia, ignorado pelas multidões, 

triturado pelos interesses dos poderosos, abandonado 

pelos companheiros... afinal, tornou-se para todos 

fonte de vida e esperança.

Senhor Jesus, morto e ressuscitado, o  

caminho que Te leva da cruz à luz da ressurreição  

é surpreendente. É “Evangelho”, é uma boa e 

saborosa notícia.  

Agradeço-Te por tantos evangelhos.

Que, apesar das minhas traições, escolhas amar-me;

Que, apesar de tantas desilusões, Tu me chames ao 

optimismo.

AC

A BíBliA pArA crescer nA féesta linha de continuidade permite-
-nos manter o foco batismal, usando a 
mesma imagem ou símbolo da videira, 
a partir da alegoria inspiradora de todo 
este ano pastoral “como os ramos na 
videira”. [...]

É muito bela a imagem proposta por san-
to inácio de Antioquia: “Fugi dos maus 
rebentos que produzem frutos veneno-
sos: se alguém os prova, morre fatalmen-
te. esses rebentos não são da plantação 
do Pai. se o fossem apareceriam como ra-
mos da cruz e o seu fruto seria incorrup-
tível. Por esta cruz, cristo vos convida, 
como a seus membros que sois, a tomar 
parte na sua Paixão. com efeito, a cabe-
ça não pode existir separada dos mem-
bros” (santo inácio de Antioquia, Carta 
aos Tralianos, n.º 11).

Na alegoria da videira, Jesus faz refe-
rência a duas ações do Pai, o Agricultor: 
“ele corta todo o ramo que não dá fru-
to em Mim e limpa o que dá fruto, para 
que dê mais fruto ainda” (Jo 15,1-2). 
os dois verbos usados têm a mesma raiz 
e sugerem-nos uma verdadeira e radical 
operação (corte) de limpeza. esta alego-
ria da videira e a ação do Pai permite-
nos aproveitar e aplicar aos exercícios 
espirituais e às finalidades da Quaresma 
a imagem da poda, que, segundo os en-
tendidos, é também diversa na sua ação 
e na sua finalidade. [...]

Façamos dos exercícios quaresmais uma 
espécie de operação radical de poda  
(d)e limpeza, de despoluição interior, de 
modo a reviver a frescura da água, a re-
cobrar a transparência da luz, a provo-
car a regeneração da nossa vida e gra-
ça batismais. As sugestões práticas de 
cada semana ajudam-nos a “reciclar” 
as propostas tradicionais da igreja para 
este tempo (oração, jejum, esmola) ten-
do em conta a realidade social e cultu-
ral dos nossos dias, mas sem esvaziar o 
sentido da penitência.

Diocese do Porto
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novA épocA

Missionário Claretiano  

pinta mural na Igreja de Nossa 

Senhora da Areosa

Padre e pintor, Maximino Cerezo Barredo esteve 

entre nós no ano de 1997 e deixou na igreja da 

nossa Comunidade a marca indelével da sua arte, 

que para ele é uma maneira de transmitir uma men-

sagem e de anunciar a Boa Nova de Jesus.

Simpático, afável, sensível, interessado pelas 

pessoas, profundo e convincente, simples, modesto 

como todo aquele que vale pelo “ser”, não quer 

divulgar os seus sucessos — mas eu não lhe fiz a 

vontade, simplesmente porque é através das obras 

dos homens que podemos glorificar o Pai que está 

no Céu.

O padre Cerezo é missionário Claretiano, com 

curso de Belas-Artes pela Universidade de Madrid, 

onde também foi professor. Especializado em pin-

tura mural, tem as suas obras espalhadas pela Amé-

rica Latina (120 murais), Brasil, França, Alemanha, 

Roma, Portugal (Lisboa e Porto), Canadá e Estados 

Unidos da América.

Quando pinta, deixa tudo para ficar como que 

em êxtase, entrega-se de corpo e alma à sua criação. 

A maravilha acontece para delícia dos nossos olhos. 

Vem de seguida a nossa admiração e o agradeci-

mento a Deus pelas maravilhas que opera através do 

homem, Sua criatura. Convido-vos a reler a entre-

vista que rea lizei ao Pe. Cerezo, originalmente pu-

blicada em Setembro de 1997 no jornal Pedras Vivas 

n.º 77, mantendo bem viva a emoção que senti ao 

ter a honra de poder trocar com ele estas palavras.

Pedras Vivas (PV) – começo por perguntar-lhe 

o seu nome e as suas origens, pedindo-lhe desde já a 

nossa desculpa pelo tempo que vamos roubar ao seu 

descanso, mas estamos todos muito curiosos...

Pe. Cerezo Barredo (CB) – Padre Maximino ce-

rezo Barredo, nasci na região de león, nas Astúrias, 

em espanha. Família cristã, seis irmãos, cinco rapazes e 

uma rapariga. Minha mãe tinha uma religiosidade pro-

funda, mas popular. Meu pai, também profundo, mas 

com sentido crítico das coisas que na igreja podem ser 

questionadas. Diferentes mas complementares.

PV – como surgiu a sua vocação? em criança já 

manifestava vontade de ir para o seminário?

CB – Penso que a mentalidade crítica do pai com 

a profunda piedade da mãe representaram um papel 

relevante na minha religiosidade e opção vocacional. 

só aos dezoito anos entrei no noviciado.

Trabalhava em grupos de arte – pintores, poetas, 

músicos – o que achava muito interessante. gostava 

muito de pintar, mas gostava também de música e 

de escrever. Trabalhei num jornal no qual tínhamos 

a colaboração de um grande escritor espanhol, Ja-

cinto Benavente. Naquela idade era importante o ide-

alismo, e eu tinha um ideal: ser missionário nas terras 

indígenas, longe da civilização ocidental cristã. Junta-

mente com este ideal havia a minha paixão pela pin-

tura. Pensei que fosse difícil conciliar as duas coisas, 

mas Deus encarregou-se de mostrar-me o caminho.

PV – Porque escolheu os claretianos?

CB – estudei num colégio dos padres claretia-

nos em gijón (Astúrias), mas não estava dependente 

dele, tinha muitas actividades fora, até mesmo na 

parte desportiva. Porém, ao tomar uma decisão, optei 

por ser claretiano, especialmente pelas possibilidades 

missionárias que ofereciam naquele momento. o 

meu director espiritual era claretiano, mas nunca me 

pressionou, decidi pessoalmente.

PV – como foi a sua caminhada?

CB – segui a vida normal dos claretianos: Novi-

ciado, estudos de Filosofia e Teologia. Fui ordenado 

sacerdote em setembro de 1957 na igreja do con-

vento de santo Domingo de la calzada, em logro-

nho, a caminho de Burgos. Depois foi um ano de Pas-

toral em Baltar (espanha), ano de prática. comecei 

então a estudar na Faculdade de Belas-Artes de Ma-

drid durante cinco anos. especializei-me em pintura e 

escultura. Dentro da pintura, em pintura mural e arte 

sacra. Foram os meus superiores que me obrigaram 

a estudar, porque achavam que isso fazia parte da 

minha vocação.

PV – os claretianos são formidáveis, muito aber-

tos! Admiro como estão atentos à vocação de cada 

um! Porquê?

CB – Porque o seu fundador marcou um jeito de 

evangelização em campos muito variados. Temos mú-

sicos, escritores, teólogos, moralistas... [e pintores!]

PV – Vamos continuar a falar da sua caminhada?

CB –Trabalhei muito em projectos de arquitec-

tura, pintura mural e vitrais. Juntamente com um 

padre Dominicano, criámos uma revista – ”ArA” 

– sobre Arte sacra, que foi a primeira em espanha. 

Tomámos assim contacto com muitos intelectuais: 

arquitectos, artistas, críticos de arte... Foi uma experi-

ência muito interessante. Fazia palestras e cursos em 

salamanca e em roma sobre Arte sacra. então, um 

dia, convidaram-me para ser professor catedrático 

em Madrid. o curso que pretendiam que eu orien-

tasse era sobre arqueologia cristã. Aceitei, mas com 

a condição de restruturar todo o programa vigente. 

Defendi a visão que tinha da matéria e foi aprovada. 

estive três anos no ensino.

PV – gostou dessa actividade como professor?

CB – Não gostei nada! [Manifestando expres-

sivamente esse desagrado!] Tinha muito trabalho 

e não me sobrava um pouco de tempo para pintar, 

que era aquilo que eu gostava. Além da cátedra de 

Arqueologia fui também professor na Faculdade de 

Arquitectura, sendo ao mesmo tempo capelão do co-

légio Maior Alcazar. Trabalhava ainda com a pastoral 

juvenil e universitária, continuando além disso com os 

cursos em salamanca. Muito trabalho!

em 1968 fui convidado a ir às Filipinas para tra-

balhar numa catedral na ilha de Basilan. Pintei um 

grande mural, um vitral e uma Via sacra. Voltei im-

pressionado com o Terceiro Mundo, com a pobreza 

que vivi, com os problemas terríveis de toda aquela (▷) 

“Deus encarregou-se  
de mostrar-me o caminho

”



gente que não consegue fazer ouvir a sua voz. Vim 

decidido a acabar com o ensino.

PV – Parece que no Terceiro Mundo se apercebeu 

que a sua vocação não seria a de professor em espa-

nha. Não foi assim?

CB – realmente, as coisas aconteceram de uma 

maneira que não custa ver nelas os desígnios de Deus 

a nosso respeito. Foi muito interessante como tudo se 

passou: nesse momento da minha vida, a minha pro-

víncia religiosa, de león, tinha aceitado uma missão 

na Amazónia. o provincial não arranjava pessoas para 

ir para lá. eu ofereci-me, mas não me queriam deixar, 

porque fazia falta no ensino e em outras actividades 

em espanha. Mas fui para a frente e consegui. Foi 

difícil arranjar companheiros, mas acabei por arranjar 

seis para formar uma comunidade.

Partimos para o Peru e fizemos as “tendas” 

numa zona muito esquecida e muito pobre nas mar-

gens do rio Huallaga [afluente do Amazonas]. era o 

ano de 1970, e, ao trabalhar aí, comecei a nascer de 

novo. Tudo o que tinha aprendido, Teologia, Pasto-

ral, tudo foi questionado em contacto com o povo 

latino-Americano, nesta área muito esquecida.

era superior da Missão e questionava-me sobre 

o que fazer por esse povo, nós que chegávamos da 

europa? os Bispos já tinham reunido na colômbia, a 

reflectir sobre a realidade da pobreza da América la-

tina e definiram depois uma pastoral à luz do concílio 

Vaticano ii. como falar de Deus numa situação em 

que o homem e a mulher não podem viver com dig-

nidade? esta reflexão marcou um jeito de caminhada 

, de fazer pastoral. estive aí onze anos, e nos últimos 

fui Vigário episcopal de toda a área dos claretianos, 

como representante do Bispo.

PV – Disse ter estado onze anos no Peru. Qual foi 

a terra seguinte?

CB – Nicarágua. Fui convidado a apoiar o grupo 

“reflexão dos cristãos de Nicarágua”. Juntamente 

com outro padre claretiano, estivemos no “centro 

ecuménico António Valdivieso”. criámos publicações  

tentando dar resposta às inquietações que os cristãos 

tinham, num processo revolucionário. Muito traba-

lho, dia e noite, mais ou menos uns 600 desenhos.

Um intelectual convidou-nos a colaborar na “edi-

torial Nova Nicarágua”, que foi a primeira a existir 

lá. Tivemos que formar pessoal, ensinar a fazer um 

livro e outras coisas mais. eu tinha a responsabilidade 

do departamento de Desenho. Foi uma experiência 

pastoral profunda, senti a mão de deus mostrando-

me a minha verdadeira vocação: como conciliar a arte 

com o sacerdócio. A este respeito tenho uma história 

linda que foi para mim uma revelação. [Ver caixa à 

esquerda.]

PV – Depois de ouvir tudo isto, gostava de inter-

rogá-lo sobre a tão falada “Teologia da libertação”, 

importa-se?

CB – Já são muitos os cristãos, padres e leigos, 

que trabalham para encontrar um caminho que que-

bre as correntes de dependência na América latina. 

lutam como cristãos, não como ideólogos e políticos. 

lutam em nome de Deus para mudar uma situação 

que não está certa, por isso o nome de “Teologia da 

libertação”.

os cristãos promovem encontros onde lêem a 

Bíblia e fazem reflexões. Pensam como cristãos na 

tentativa de encontrar soluções para libertar o povo 

da sua dependência. são os cristãos comprometidos a 

sofrer e a viver os problemas deste povo.  (▷) 
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Uma experiência na 
Nicarágua

A oração de uma mulher trouxe 
uma nova luz à minha vida

Trabalhava há dois anos na Nicará-
gua quando um terramoto abalou 

aquela terra, tendo a igreja ficado des-
truída. coube-me a tarefa de a recons-
truir e, nessa altura, pintei um grande 
mural de 38 metros com a História da 
salvação. Tentei que essa pintura irra-
diasse uma mensagem de catequese 
para pessoas muito simples.

No centro, cristo, com uns bra-
ços imensos, abertos, abarcando to-
das as figuras, representando os mo-
mentos mais importantes do Antigo 
e Novo Testamento, e também os 
camponeses carregando os produtos 
da terra.

Naquele tempo, a mortalidade in-
fantil na região era de 80%, e, para 
chamar a atenção para essa realida-
de, pintei a figura de uma mulher jun-
to dum menino, morto, num caixão.

Uma mulher do povo, muito sim-
ples, entrou na igreja e começou a ob-
servar a pintura!… olhou para todas 
as figuras muito atentamente. Passou 
por cristo, por Maria, pelos Profetas 
e andou sempre, porém, quando che-
gou à cena que representava a mu-
lher junto do menino no caixão, ajoe-
lhou-se, acendeu uma vela e rezou, 
emocionada, diante da dor daquela 
mãe, que estava chorando pelo filho 
morto. Fiquei tão estremecido! Nes-
se momento entendi que a arte pode 
chegar ao coração do povo! Assim 
nasceu em mim a ideia de ser evan-
gelizador através da pintura.

Pe. Cerezo Barredo

Painel do Baptistério na Igreja de N.S. da Areosa
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PV – o povo gostava de vós?

CB – claro! o povo estava feliz porque apoiá-

vamos as suas lutas e escutávamos as suas reivindica-

ções, isso era muito importante para eles.

PV – Durante essa estadia na Nicarágua come-

çou para si um caminho novo. conseguiu entender 

que a sua pintura era um instrumento de evangeli-

zação. Manteve-se aí ou partiu para outros lugares?

CB – A seguir à Nicarágua voltei ao Panamá, 

onde os claretianos criaram um “Atelier de Mate-

riais de evangelização”. As publicações difundiram-

se por toda a América latina e depois para outros 

países. Foi importante esse trabalho porque houve 

oportunidade de ligar a palavra escrita aos dese-

nhos, sendo desta forma mais acessível ao povo. 

coisas muito simples, muito económicas que foram 

também difundidas em português. os claretianos 

têm em s. Paulo, Brasil, uma grande editorial que 

trabalha dia e noite a imprimir a Bíblia em rotativa. 

são milhões de exemplares. esta editorial gostou 

das nossas publicações, pediram autorização e assim 

elas puderam ser difundidas no Brasil.

PV – É maravilhoso, tudo isto que escuto!

CB – o caminho de Deus, que foi indicando o 

tipo de trabalho a fazer. comecei por deixar a uni-

versidade para fazer pastoral e, depois, as duas voca-

ções – padre missionário e pintor – foram criando um 

mundo de complexidade.

PV – No momento presente qual é o seu trabalho?

CB – ser missionário é continuar a missão de 

Jesus anunciando as Boas Notícias. A minha pastoral 

é a Arte. Antigamente, havia padres e monges que 

dedicavam a sua vida à cultura, não tinham paróquias.

continuo ligado à Província de león e pertenço 

ao grupo de missionários desta província no Peru. 

cada um está dedicado a uma missão específica. eu 

estou na arte intercontinental. Tenho que voltar ao 

Brasil e estou a pensar também ir a África.

PV – como surgiu a ideia de vir até ao Porto 

e, mais concretamente, à comunidade de Nossa se-

nhora da Areosa?

CB – Um convite do Pe. Diz, de quem muito 

gosto. Foi meu aluno de Arte em salamanca. lem-

bro-me bem que era um grupo de portugueses muito 

bom. o Pe Diz conseguiu contactar -me, e com muito 

gosto acedi a vir até ao Porto, cidade de que muito 

gostei, deixar na vossa comunidade a expressão da 

minha arte. Foi muito bom!

PV – gostava de fazer-lhe uma última pergunta: 

na sua opinião o que deve ser um jornal de inspiração 

cristã?

CB – se acreditamos no Deus da vida, é impor-

tante tudo o que aproxima o jornalista da vida. É ne-

cessário reflectir, teologicamente, sobre o sentido da 

vida – “Não procureis entre os mortos Aquele que 

vive” –, pois onde acontece a vida dá-se o reino de 

Deus. A morte é o outro reino de Deus. Nesta linha 

é importante entrevistar as pessoas, de maneira a 

poder recolher os seus problemas.

PV – obrigada Pe. cerezo, não há palavras para 

agradecer-lhe a riqueza imensa que acabou de nos 

comunicar, bem haja. ☐

MMA

os braços abertos de cristo crucificado, deixa-te 

salvar sempre de novo. e quando te aproximares 

para confessar os teus pecados, crê firmemente 

na sua misericórdia que te liberta de toda a culpa. 

contempla o seu sangue derramado pelo grande 

amor que te tem e deixa-te purificar por ele. Assim, 

poderás renascer sempre de novo» (n. 123). A Pás-

coa de Jesus não é um acontecimento do passado: 

pela força do espírito santo é sempre atual e per-

mite-nos contemplar e tocar com fé a carne de 

cristo em tantas passoas que sofrem.

2. Urgência da conversão

É salutar uma contemplação mais profunda do 

Mistério pascal, em virtude do qual nos foi con-

cedida a misericórdia de Deus. com efeito, a 

experiência da misericórdia só é possível «face a 

face» com o senhor crucificado e ressuscitado, 

«que me amou e a si mesmo se entregou por 

mim» (Gl 2,20). Um diálogo coração a coração, 

de amigo a amigo. Por isso mesmo, é tão impor-

tante a oração no tempo quaresmal. Antes de ser 

um dever, esta expressa a necessidade de corres-

ponder ao amor de Deus, que sempre nos pre-

cede e sustenta. De facto, o cristão reza ciente da 

sua indignidade de ser amado. A oração poderá 

assumir formas diferentes, mas o que conta ver-

dadeiramente aos olhos de Deus é que ela escave 

dentro de nós, chegando a romper a dureza do 

nosso coração, para o converter cada vez mais a 

ele e à sua vontade.

Por isso, neste tempo favorável, deixemo-nos 

conduzir como israel ao deserto (cf. Os 2,16), para 

podermos finalmente ouvir a voz do nosso esposo, 

deixando-a ressoar em nós com maior profundi-

dade e disponibilidade. Quanto mais nos deixarmos 

envolver pela sua Palavra, tanto mais conseguire-

mos experimentar a sua misericórdia gratuita por 

nós. Portanto, não deixemos passar em vão este 

tempo de graça, na presunçosa ilusão de sermos 

nós o dono dos tempos e modos da nossa conver-

são a ele.

3. A vontade apaixonada que Deus tem  

de dialogar com os seus filhos

o facto de o senhor nos proporcionar uma vez 

mais um tempo favorável para a nossa conversão, 

não devemos jamais dá-lo como garantido. esta 

nova oportunidade deveria suscitar em nós um 

sentido de gratidão e sacudir-nos do nosso torpor. 

Não obstante a presença do mal, por vezes até 

dramática, tanto na nossa existência como na vida 

da igreja e do mundo, este período que nos é ofe-

recido para uma mudança de rumo manifesta a 

vontade tenaz de Deus de não interromper o diá-

logo de salvação connosco. em Jesus crucificado, 

que Deus «fez pecado por nós» (2 Cor 5,21), esta 

vontade chegou ao ponto de fazer recair sobre o 

seu Filho todos os nossos pecados, como se hou-

vesse – segundo o Papa Bento xVi – um «virar-se 

de Deus contra si próprio» (enc. Deus caritas est, 

12). De facto, Deus ama também os seus inimigos 

(cf. Mt 5,43-48). (continua na p. 9 ▷)

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA A QUARESMA DE 2020

«Em nome de Cristo, suplicamo-vos: reconciliai-vos com Deus» (2 Cor 5,20)

Queridos irmãos e irmãs!

o senhor concede-nos, também neste ano, um 

tempo propício para nos prepararmos para cele-

brar, de coração renovado, o grande Mistério da 

morte e ressurreição de Jesus, eixo da vida cristã 

pessoal e comunitária. com a mente e o coração, 

devemos voltar continuamente a este Mistério. 

com efeito, o mesmo não cessa de crescer em nós 

na medida em que nos deixarmos envolver pelo 

seu dinamismo espiritual e aderirmos a ele com 

uma resposta livre e generosa.

1. O Mistério pascal, fundamento da conversão

A alegria do cristão brota da escuta e receção 

da Boa Nova da morte e ressurreição de Jesus: o 

kerygma. este compendia o Mistério dum amor 

«tão real, tão verdadeiro, tão concreto, que nos 

proporciona uma relação cheia de diálogo sincero e 

fecundo» (Francisco, Exort. ap. Christus vivit, 117). 

Quem crê neste anúncio rejeita a mentira de que a 

nossa vida teria origem em nós mesmos, quando na 

realidade nasce do amor de Deus Pai, da sua von-

tade de dar vida em abundância (cf. Jo 10,10). se, 

pelo contrário, se presta ouvidos à voz persuasora 

do «pai da mentira» (Jo 8,44), corre-se o risco de 

soçobrar no abismo do absurdo, experimentando 

o inferno já aqui na terra, como infelizmente dão 

testemunho muitos acontecimentos dramáticos da 

experiência humana pessoal e coletiva.

Por isso, nesta Quaresma de 2020, quero es-

tender a todos os cristãos o mesmo que escrevi aos 

jovens na exortação apostólica Christus vivit: «Fixa 
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EvangElho sEgundo são MatEus
(Mt 17,1-9)

«o seu rosto ficou resplandecente como o sol»

TexTos l iTúrgicos

II DOMINGO DA QUARESMA · ANO A · 08–03–2020
Genesis 12,1-4a — Salmo 32(33),4-5.18-19.20.22 (R. 22) — II Carta a Timóteo 1,8b-10 — S. Mateus 17,1-9

Comentário
Nesta caminhada de Páscoa segue connosco o Cristo transfigurado. Páscoa é difícil. Tem tentações e triun-
fos, morrer e ressuscitar. Entre anúncios de morte se revela e inaugura a glória da Ressurreição. “Este é 
o meu Filho muito amado: escutai-0”. O Senhor transfigurado é a resposta do Pai ao anúncio da Paixão, 
exaltando o Filho que se esvazia e se esconde. A voz do Pai proclama Jesus como Filho-Muito-Amado. 
Agora Jesus é o Verbo que temos de escutar, o Mestre que temos de seguir. “Escutai-0”. “Uma nuvem 
luminosa os cobriu”. A Encarnação de Cristo é a nuvem de que o Filho de Deus se reveste e nos cobre com 
a sua sombra, desde o presépio à Ressurreição. Cristo transfigurou-se para que eu me transfigure. Quando 
a minha vida for Cristo, então serei transfigurado. “Levantai-vos e não temais”. Jesus veio libertar-nos do 
temor sagrado da nuvem do Sinai. Entrámos com Ele dentro do mistério, que nos penetra e sacia do amor 
inesgotável do Pai.

Naquele tempo,
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, 

seu irmão,
e levou-os, em particular, a um alto monte
e transfigurou-se diante deles:
o seu rosto ficou resplandecente como o sol,
e as suas vestes tornaram-se brancas  

como a luz.
e apareceram Moisés e elias a falar com ele.
Pedro disse a Jesus:
«senhor, como é bom estarmos aqui!
se quiseres, farei aqui três tendas:
uma para Ti, outra para Moisés e outra 

para elias».
Ainda ele falava,
quando uma nuvem luminosa os cobriu 

com a sua sombra,
e da nuvem uma voz dizia:

rafael,  

A Transfiguração, 

c. 1520

«este é o meu Filho muito amado,
no qual pus toda a minha complacência.
escutai-o».
Ao ouvirem estas palavras,
os discípulos caíram de rosto por terra e 

assustaram-se muito.
então Jesus aproximou-se e, tocando-os, 

disse:
«levantai-vos e não temais».
erguendo os olhos, eles não viram mais 

ninguém, senão Jesus.
Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes 

esta ordem:
«Não conteis a ninguém esta visão,
até o Filho do homem ressuscitar dos 

mortos».

Palavra da salvação

(continuação da p. 6 ▷) o diálogo que Deus quer es-

tabelecer com cada homem, por meio do Mis-

tério pascal do seu Filho, não é como o diálogo 

atribuído aos habitantes de Atenas, que «não 

passavam o tempo noutra coisa senão a dizer 

ou a escutar as últimas novidades» (At 17,21). 

este tipo de conversa, ditado por uma curiosi-

dade vazia e superficial, carateriza a mundani-

dade de todos os tempos e, hoje em dia, pode 

insinuar-se também num uso pervertido dos 

meios de comunicação.

4. Uma riqueza que deve ser partilhada, 

e não acumulada só para si mesmo

colocar o Mistério pascal no centro da vida 

significa sentir compaixão pelas chagas de 

cristo crucificado presentes nas inúmeras 

vítimas inocentes das guerras, das prepo-

tências contra a vida desde a do nascituro 

até à do idoso, das variadas formas de vio-

lência, dos desastres ambientais, da iníqua 

distribuição dos bens da terra, do tráfico de 

seres humanos em todas as suas formas e 

da sede desenfreada de lucro, que é uma 

forma de idolatria.

Também hoje é importante chamar os 

homens e mulheres de boa vontade à partilha 

dos seus bens com os mais necessitados atra-

vés da esmola, como forma de participação 

pessoal na edificação dum mundo mais justo. 

A partilha, na caridade, torna o homem mais 

humano; com a acumulação, corre o risco de 

embrutecer, fechado no seu egoísmo. Pode-

mos e devemos ir mais além, considerando as 

dimensões estruturais da economia. Por este 

motivo, na Quaresma de 2020 – mais concre-

tamente, de 26 a 28 de março –, convoquei 

para Assis jovens economistas, empreende-

dores e transformativos, com o objetivo de 

contribuir para delinear uma economia mais 

justa e inclusiva do que a atual. como várias 

vezes se referiu no magistério da igreja, a po-

lítica é uma forma eminente de caridade (cf. 

Pio xi, Discurso à FUCI, 18/xii/1927). e sê-

lo -á igualmente ocupar-se da economia com 

o mesmo espírito evangélico, que é o espírito 

das Bem-aventuranças.

invoco a intercessão de Maria santíssima 

sobre a próxima Quaresma, para que aco-

lhamos o apelo a deixar-nos reconciliar com 

Deus. Fixemos o olhar do coração no Misté-

rio pascal e convertamo-nos a um diálogo 

aberto e sincero com Deus. Assim, podere-

mos tornar-nos aquilo que cristo diz dos seus 

discípulos: «sal da terra e luz do mundo» (cf. 

Mt 5,13.14).

roma, em são João de latrão, 

7 de outubro de 2019, Memória 

de Nossa senhora do rosário.

Franciscus



AgeNDA PArA MArçO

Quaresma — “ Todos aqui renascemos! ”
Dia 01 · Dia da comunidade
Dia 06 · Via sacra (Pastoral Familiar) · 21h30 

(igreja)
Dias 06 a 28 · cPM (sextas e sábados às 21h30)
Dia 08 ·  Festa de s. João de Deus 

gala solidária da ABA e da escola 
de Música de santa cecília · 16h00 
(Multiusos)

Dia 13 · Via sacra (grupo de oração escuta israel) 
· 21h30 (igreja)

Dia 14 · i Festival Amostra de Teatro da Areosa · 
21h30 (Multiusos)

Dia 20 · Via sacra (escuteiros) · 21h30 (igreja)
Dia 22 · Dia do Pai
Dia 27 · Via sacra (Plataforma Juvenil) · 21h30 

(igreja)
Dia 28 · i Festival Amostra de Teatro da Areosa · 

21h30 (Multiusos)

eNCONTrOS De  FOrMAçãO e  OrAçãO

Domingos · grupo do crisma de Adultos · 11h00
Quartas-feiras · renovamento carismático · 
capela do santíssimo · 15h00
Segunda terça-feira do mês · Movimento 
esperança e Vida · 15h00

eUCArIST IAS

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

ATeNDIMeNTO PelO PárOCO

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

CONTACTOS

Igreja – Secretaria e Cartório Paroquial
rua da igreja da Areosa, 91
4200-323 PorTo
225 499 333 · Fax.: 225 404 722
segunda a sexta-feira · 9h30–12h00 e  
14h30–18h00
secretaria@paroquia-areosa.pt
www.paroquia-areosa.pt
www.facebook.com/igrejansareosa

INST ITUIçõeS DA PAróQUIA

Centro Social Areosa · 225 484 821
www.centrosocialareosa.pt
Jardim Infantil e Salas de estudo Pio XII · 
225 490 515
www.pioxii.pt
escola de Música Santa Cecília · 225 488 003
www.musicasantacecilia.net
escola de Desporto · 225 401 116 ou 
960 388 079
Pavilhão gimnodesportivo · 225 401 116 ou 
917 571 305
Multiusos (Cripta) · 
multiusosparoquiaareosa@gmail.com

COrPO NACIONAl De eSCUTAS

Agrupamento 740-Areosa · 
geral.740@escutismo.pt
www.agr740areosa.org/

•

Boletim “Pedras Vivas” 
boletimparoquial@paroquia-areosa.pt
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com efeito, Jesus estava a demonstrar-se um Mes-
sias diferente em relação às expetativas, àquilo que 
eles imaginavam acerca do Messias, como era o 
Messias: não um rei poderoso e glorioso, mas um 
servo humilde e desarmado; não um senhor de 
grandes riquezas, sinal de bênção, mas um homem 
pobre, que não tem onde reclinar a cabeça; não um 
patriarca com descendência numerosa, mas um sol-
teiro sem casa nem refúgio. É deveras uma revela-
ção invertida de Deus, e o sinal mais desconcertante 
desta escandalosa inversão é a cruz. Mas, precisa-
mente através da cruz, Jesus chegará à ressurreição 
gloriosa, que será definitiva, não como esta transfi-
guração que durou um momento, um instante.

Jesus transfigurado no monte Tabor quis mos-
trar aos seus discípulos a sua glória, não para evitar 
que eles passassem através da cruz, mas para indicar 
onde carregar a cruz. Quem morre com cristo, com 
cristo ressuscitará. e a cruz é a porta da ressurreição. 
Quem luta juntamente com ele, com ele triunfará. 
eis a mensagem de esperança que a cruz de Jesus 

contém, exortando à fortaleza na nossa existência. A 
cruz cristã não é um adorno de casa nem um orna-
mento pessoal, mas a cruz cristã é uma chamada 
ao amor com o qual Jesus se sacrificou para salvar 
a humanidade do mal e do pecado. Neste tempo de 
Quaresma, contemplemos com devoção a imagem do 
crucificado, Jesus na cruz: ele é o símbolo da fé cristã, 
é o emblema de Jesus, morto e ressuscitado por nós. 
Façamos com que a cruz assinale as etapas do nosso 
itinerário quaresmal para compreender cada vez mais 
a gravidade do pecado e o valor do sacrifício com o 
qual o redentor salvou todos nós.

A Virgem santa soube contemplar a gló-
ria de Jesus escondida na sua humildade. Que ela 
nos ajude a estar com ele na oração silenciosa, a 
deixarmo-nos iluminar pela sua presença, para tra-
zer ao coração, através das noites mais escuras, um 
reflexo da sua glória. ☐

FAlA o PAPA FrANcisco 

ANGElUS

ii Domingo da Quaresma, Ano A

Praça de são Pedro

12 de Março de 2017

«Jesus transfigurado no monte tabor  
quis mostrar aos seus discípulos a sua glória, 

não para evitar que eles passassem através da 
cruz, mas para indicar onde carregar a cruz»

o evangelho deste segundo domingo de Quaresma 
apresenta-nos a narração da Transfiguração de Jesus 
(cf.  Mt  17,1-9). Tomou consigo em particular três 
apóstolos, Pedro, Tiago e João, subiu com eles a um 
alto monte, e lá deu-se este singular fenómeno: o 
rosto de Jesus «brilhou como o sol e as suas vestes 
tornaram-se brancas como a luz» (v. 2). Deste modo, 
o senhor fez resplandecer na sua própria pessoa 

aquela glória divina que se podia obter com a fé na 
sua pregação e nos seus gestos milagrosos. e a trans-
figuração no monte é acompanhada pela aparição de 
Moisés e elias, «que conversavam com ele» (v. 3).

A «luminosidade» que caracteriza este evento 
extraordinário simboliza a sua finalidade: iluminar as 
mentes e os corações dos discípulos para que pos-
sam compreender claramente quem é o seu Mestre. 
É um raio de luz que se abre de repente sobre o 
mistério de Jesus e ilumina toda a sua pessoa e toda 
a sua vicissitude.

Agora decididamente encaminhado para Jeru-
salém, onde deverá sofrer a condenação à morte 
por crucificação, Jesus quer preparar os seus para 
este escândalo — o escândalo da cruz —, para 
este escândalo demasiado forte para a sua fé e, 
ao mesmo tempo, prenunciar a sua ressurreição, 
manifestando-se como o Messias, o Filho de Deus. 
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