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 Da Páscoa deriva toda a vida litúrgica da Igreja. 

No mistério do Sofrimento, da Cruz, da Morte e da Ressurreição 

de Cristo do qual resulta a essência do Mistério Pascal, brota a vida 

nova de Cristo e programa a Igreja liturgicamente em cada ano a 

Quaresma como tempo de metanóia (arrependimento) e conversão, 

para que abandonando os nossos desregramentos, os nossos vícios, 

as nossas maldades e os nossos pecados, nos convertamos com espírito de oração, 

arrependimento, penitência e jejum dos nossos pecados. Aproveitemos a dinâmica que nos é 

proposta pelos serviços da Diocese e valorizemo-la com a nossa inspiração inovadora. 

O Papa Francisco na sua Mensagem para a Quaresma, interpela-nos a viver a comunhão com 

Deus apontando-nos um patamar mais elevado da nossa vida: “Em nome de Cristo, suplicamo-vos: 

reconciliai-vos com Deus” (2Cor 5, 20). 

Este convite à reconciliação, que nos é feito pelo Papa Francisco está profundamente 

difundido na mensagem do Evangelho, e que São Marcos, logo no início, nos propõe: “convertei-

vos, arrependei-vos e acreditai no Evangelho”. Este convite para vivermos assim a Quaresma de 

2020 é um grande apelo do Papa aos cristãos. Convidando-nos a olhar para o “Mistério Pascal, 

fundamento da conversão”, começa a sua mensagem dizendo: “A alegria do cristão brota da escuta e 

recepção da Boa Nova da morte e ressurreição de Jesus: o ‘kerigma’. Este resume o Mistério dum amor 

”tão real, tão verdadeiro, tão concreto, que nos proporciona uma relação plena de diálogo sincero e 

fecundo” (Francisco, Exortação apostólica Christus Vivit,117). Quem acredita em Jesus e na Boa 

Nova que anuncia rejeita a mentira, a violência, o ódio e toda a espécie de pecado. Por isso, toda 

a Diocese nesta Quaresma é chamada, uma vez mais, a viver a alegria do nosso “Baptismo como 

Caminho de Santidade”. As palavras dirigidas aos jovens na Christus Vivit, o Papa quer agora 

estendê-las a todos os cristãos: “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” (CV nº 123). Este é o caminho que cada 

cristão e a nossa Diocese de Viseu deve percorrer com alegria e esperança rumo à Páscoa. 

 (continua no próximo número)  
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Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 
 

Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, 

a fim de ser tentado pelo Demónio. 

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 Demónio 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 Demónio 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 esta escrito: 

'Adoraras o Senhor teu Deus  

e só a Ele prestaras culto'». 

Então o Demónio deixou-O 

e logo os Anjos se aproximaram  

e serviram Jesus.    

1ª Leitura | Gen 2, 7-9; 3, 1-7 

«O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou em suas narinas um sopro de vida.» 

Salmo Responsorial | Sl 50 (51) 

Pecámos, Senhor: tende compaixão de nós. 

2ª Leitura | Rom 5, 12-19 

«Onde abundou o pecado, superabundou a graça.» 

Evangelho | Mt 4, 1-11 

Jesus jejua durante quarenta dias e é tentado. 
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… para a vida. 
 

 

No início da nossa caminhada quaresmal, a Palavra de Deus convida-nos à “conversão”, isto é, a 
recolocar Deus no centro da nossa existência, a aceitar a comunhão com Ele, a escutar as suas 
propostas, a concretizar no mundo, com fidelidade, os seus projectos. 

A primeira leitura afirma que Deus criou o homem para a felicidade e para a vida plena. O 
homem aparece, assim, como o centro do projecto criador de Deus: ele ocupa um lugar especial na 
criação e é para ele que tudo vai ser criado. O homem foi criado para ser feliz e livre, em comunhão 
com Deus. No Jardim dado por Deus, há duas árvores especiais: a “árvore da vida” e a “árvore do 
conhecimento do bem e do mal”. A “árvore da vida” é o símbolo da imortalidade dada ao homem. A 
“árvore do conhecimento do bem e do mal”, representa o orgulho e a auto-suficiência de quem 
acha que pode conquistar a sua própria felicidade, prescindindo de Deus. Comer dessa árvore 
significa fechar-se em si próprio, querer decidir por si só o que é bem e o que é mal, reivindicar 
autonomia total em relação ao criador. 

A segunda leitura propõe-nos dois exemplos: Adão e Jesus. Adão representa o homem que 
escolhe ignorar as propostas de Deus e decidir, por si só, os caminhos da salvação e da vida plena; 
Jesus é o homem que escolhe viver na obediência às propostas de Deus e que vive na obediência 
aos projectos do Pai. O esquema de Adão gera egoísmo, sofrimento e morte; o esquema de Jesus 
gera vida plena e definitiva. Cristo veio propor à humanidade um caminho de comunhão com Deus 
e de obediência aos seus projectos; é esse caminho que conduz o homem em direcção à vida plena 
e definitiva, à salvação. 

O Evangelho apresenta, de forma mais clara, o exemplo de Jesus. Ele recusou, de forma 
absoluta, uma vida vivida à margem de Deus e dos seus projectos. A Palavra de Deus garante que 
uma vida que ignora os projectos do Pai e aposta em esquemas de realização pessoal é uma vida 
perdida e sem sentido; e que toda a tentação de ignorar Deus e as suas propostas deve ser 
firmemente, rejeitada. 

A cena coloca-nos no deserto. Os 40 dias e 40 noites que Jesus aí passou, resumem os quarenta 
anos que Israel passou em caminhada pelo deserto. O deserto é o lugar da “prova”, onde os 
israelitas experimentaram, várias vezes, a tentação do abandono de Deus e do seu projecto de 
libertação, embora seja, também, o lugar do encontro com Deus, o lugar da descoberta do rosto de 
Deus, o lugar onde o Povo fez a experiência da sua fragilidade e pequenez e aprendeu a confiar na 
bondade e no amor de Deus. 

As tentações são propostas de caminhos divergentes de Deus: o caminho de realização material, 
de satisfação de necessidades materiais, ao qual Jesus sabe que “nem só de pão vive o homem” e 
que a realização do homem não está na acumulação egoísta dos bens. A segunda sugere o caminho 
de êxito fácil, mostrando o seu poder através de gestos espectaculares e sendo admirado e 
aclamado pelas multidões, ao qual Jesus responde “Não tentarás o Senhor teu Deus”. A terceira 
sugere que Jesus poderia ter escolhido um caminho de poder, de domínio, de prepotência, ao jeito 
dos grandes da terra, no entanto, Jesus sabe que a tentação de fazer do poder e do domínio a 
prioridade fundamental da vida é diabólica; por isso, diz que, para Ele, só o Pai é absoluto e que só 
Ele deve ser adorado. As três tentações aqui apresentadas não são mais do que três faces de uma 
única tentação: a tentação de prescindir de Deus, de escolher um caminho de egoísmo, de orgulho 
e de auto-suficiência, à margem das propostas de Deus.  
 

Quais os caminhos que eu escolho? As propostas de Deus fazem sentido e são, para mim, indicações 

seguras para a felicidade, ou prefiro ser eu próprio a fazer as minhas escolhas, prescindindo das 
indicações de Deus? 



Da Palavra… 

 

  

Segunda-feira, 2 

16:00 Eucaristia Ramirão (Lar) 

17:00 Eucaristia Furtado 

18:00 Eucaristia Rancosinho 

Terça-feira, 3  - - - - - - - - - 

Quarta-feira, 4 

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Cortiçô 

18:30 Eucaristia Infias 

Quinta-feira, 5 
18:00 Eucaristia Sobral Pichorro 

19:00 Eucaristia Muxagata 

Sexta-feira, 6 

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Casal Vasco 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

18:30 Eucaristia Algodres 

Sábado, 7 

16:30 Eucaristia 
Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

17:00 Eucaristia Mata 

18:00 Eucaristia Algodres 

18:15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 8 
II Domingo  

da Quaresma 

9:00 Eucaristia Vila Chã 

9:15 Eucaristia  Muxagata 

9:50 Eucaristia Casal Vasco 

10:15 Celebração da Palavra Algodres 

10:30 
Eucaristia Fuinhas 

Celebração da Palavra Sobral Pichorro  

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Cortiçô 
 

« 

A Quaresma é um tempo litúrgico em que, por 40, dias a Igreja chama os fiéis à penitência e à conversão, para se prepararem 

verdadeiramente para viverem os mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo na Semana Santa. 

1. Oração, mortificação e caridade: as três práticas quaresmais  

A oração é uma condição indispensável para o encontro com Deus. Na oração, o cristão entra em diálogo íntimo com o Senhor, 

deixa que a graça entre no seu coração e, como Maria, abre-se para a oração do Espírito cooperando com ela na sua resposta livre 

e generosa. 

A mortificação realiza-se cotidianamente e sem a necessidade de fazer grandes sacrifícios. Com ela, são oferecidos a Cristo aqueles momentos que geram desânimo no 

transcorrer do dia e se aceita com humildade e alegria, todas as adversidades que chegam. 

Da mesma forma, saber renunciar a certas coisas legítimas ajuda a viver o 

desapego e o desprendimento. Dentro dessa prática quaresmal, estão o 

jejum e a abstinência. A caridade é necessária como refere São Leão Magno: 

“Se desejamos chegar à Páscoa santificados em nosso ser, devemos pôr um 

interesse especialíssimo na aquisição desta virtude, que contém em si as 

demais e cobre multidão de pecados”. Sobre esta prática, São João Paulo II 

explica que este convite a dar “está enraizado no mais profundo do coração 

humano: toda pessoa sente o desejo de colocar-se em contacto com os 

outros e se realiza plenamente quando se dá livremente aos demais”.    

2 a 8 mar | 20 

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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