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EVANGELHO
 I DOMINGO DA QUARESMA 

Mt 4, 1-11   

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São   Mateus

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». 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. 

MEDITAÇÃO
O PODER DA PALAVRA VENCE AS TENTAÇÕES
Na quarta-feira passada iniciámos o Tempo da Quaresma. 
Um tempo de renovação espiritual em que procuramos 
unir mais a pessoas a Jesus Cristo a fim de participamos 
no Seu mistério da paixão e ressurreição. Neste 1.º 
domingo da quaresma a Igreja medita sobre as tentações 
de Cristo no deserto, a fim de nos orientar acerca das 
provações, lutas e batalhas diárias na vida e que nos 
impedem da íntima comunhão com Deus. 

Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, Jesus 
foi tentado. O Evangelho apresenta-nos três momentos 

desta tentação. 

Na primeira tentação, o diabo sugere a Jesus que 
transforme uma pedra em pão, para saciar a fome. 
Jesus afirma que o homem vive também de pão, mas 
não só de pão: sem uma resposta à fome de verdade, 

à fome de Deus, o homem não 
se pode salvar. Na segunda 
tentação, o diabo propõe a 
Jesus o caminho do poder: 
condu-Lo para o alto e oferece-
Lhe o domínio do mundo; mas 
não é este o caminho de Deus: 
para Jesus é evidente que não 
é o poder mundano que salva 
o mundo, mas o poder da cruz, 
da humildade e do amor. Na 
terceira tentação, o diabo 

propõe a Jesus que Se lance do pináculo do Templo 
de Jerusalém para Se fazer salvar por Deus mediante 
os Seus anjos. 

Temos maior inclinação para o mal. Ás tentações do 
ter, do poder e do dominar, que estão no sangue do 
homem desde o pecado de Adão, Jesus veio propor o 
desapego, a fraternidade e o serviço generoso e gratuito. 
No Seu diálogo com o diabo podemos estabelecer as 
seguintes verdades da nossa fé:

1. As tentações e as provações são indispensáveis na 
vida do Cristão.

2. A força da Palavra de Deus reina sobre as tentações 
e provações.

3. Devemos estar abertos e criar uma comunhão 
inextinguível com Deus através da oração.

4. Basta confiar na omnipotência de Deus e aceitar 
os momentos da tenção como meio de crescimento 
espiritual. 

Que Maria Santíssima interceda por nós no combate 
contra o mal que existe em nós.

Pistas de Reflexão:
• Qual é a minha prioridade na vida?
• Que propósito faço neste tempo da Quaresma?
• Como reagi quando fui tentado ou provocado?

Votos um excelente começo da Quaresma.

Pe. Andrew Prince
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TEMÁTICA
O TEMPO DA QUARESMA

O Papa Francisco publicou na segunda-feira passada 
a sua mensagem para a quaresma. A mensagem está 
dividida em quatro temas com o título geral “Em nome 
de Cristo, suplicamo-vos: reconciliai-vos com Deus» 
(2 Cor 5, 20). Ao longo das próximas quatro semanas, 
iremos apresentar cada um dos seguintes temas para 
a nossa meditação:

• O Mistério pascal, fundamento da conversão

• Urgência da conversão

• A vontade apaixonada que Deus tem de dialogar com 
os seus filhos

• Uma riqueza que deve ser partilhada, e não acumulada 
só para si mesmo

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 
vontade 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 precipitar 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 estender a 
todos os cristãos o mesmo que escrevi aos jovens na 
Exortação apostólica Christus vivit: «Fixa 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 Páscoa de Jesus não é um acontecimento 
do passado: pela força do Espírito Santo é sempre atual 
e permite-nos contemplar e tocar com fé a carne de 
Cristo em tantas passoas que sofrem.

Reflexão à Mensagem do Santo Padre para a Quaresma 2020
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AGENDA PAROQUIAL
•  No dia 02 de março precisaremos de alguns voluntários 
para ajudar a descarregar e a arrumar alguns bens 
alimentares, pelas 14h45 na Igreja Paroquial.

• No próximo fim-de-semana, 07 e 08 de março, os 
escuteiros realizarão a velada das armas (sábado, às 
21h00) e as promessas (domingo, às 11H15).

• Realizar-se-á a reunião do Conselho Pastoral no 
próximo dia 11 de março, às 21h30, no salão paroquial.

• O Afonso e o Pedro (Seminaristas) serão instituídos 
Leitores no dia 25 de março, nos Olivais. Haverá Eucaristia 
às 19h00 e em seguida um jantar partilhado.

• Realiza-se o Retiro Paroquial da Quaresma no dia 04 
de abril no Seminário da Torre D´Aguilha. Tem um custo 
de 9.80 euros por pessoa para o almoço. Estão abertas as 
inscrições junto da D.ª São Salvador ou D.ª Olga, em Tires. 
Em Caparide com D.ª Alzira. Igualmente estão abertas 
também as inscrições para a Peregrinação Paroquial a 
Fátima que se realiza no dia 16 de maio de 2020.

• Estão abertas as inscrições para a visita pascal que irá 
decorrer nos dias 12 e 13 de abril. As famílias interessadas 
deverão inscrever-se.

• Realizar-se-á uma peregrinação a Lurdes (França) e 
Montserrat (Espanha) nos dias 13 a 16 de junho. Os 
interessados podem falar com o Pároco.

• O Padre José Ribeiro está a organizar uma peregrinação 
à descoberta dos Balcãs: o património cultural do 
Montenegro, Albânia e Macedónia entre os dias 21 a 28 de 
julho. O cartaz encontra-se afixado no quadro de avisos.


