
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Meios para viver melhor a Quaresma 
A pandemia que está a deixar marcas e dificuldades na vida de cada um de nós, precisa da 

mensagem e vivência da fé como antídoto para a indiferença religiosa e a falta de solidariedade 
fraterna para com os mais pobres, doentes e necessitados. A Quaresma que vamos iniciar quarta-
feira de cinzas, dia de jejum e penitência, mas também com a realização dos Exercícios Espirituais 
para os sacerdotes, diáconos e consagrados, são um meio fundamental para vivermos este tempo 
até à Páscoa, como verdadeiro horizonte de servos humildes e administradores fiéis da Casa do 
Senhor. As etapas da Quaresma marcadas por um tempo forte de pregação, de jejum, de 
abstinência, de penitência, de oração, de retiro espiritual, de vivência da Via-Sacra, de escuta da 
Palavra de Deus, de renúncia e de partilha, ajudam-nos a nascer de novo, para uma vida nova. Ao 
vivermos este Ano dedicado a São José e a partir do dia 19 de Março de 2021, Solenidade de São 
José, olhando para um Ano em que contemplamos a “Família Amoris Laetitiae”, é para nós um 
grande desafio pastoral a tudo fazer, para renovar, reinventar a Pastoral Familiar no horizonte do 
“acolher, discernir e acompanhar” as nossas famílias nas suas dificuldades humanas, eclesiais e 
pastorais. Preparando com alegria o mistério Pascal, convido-vos a um verdadeiro espírito de 
partilha e de renúncia, assim como aos cristãos das nossas comunidades e pessoas de boa vontade 
no peditório para a Cáritas,  incentivar a partilha do Contributo Penitencial e assumir como 
caminho de conversão e renovação pastoral o nosso empenhamento e compromisso no peditório 
generoso da Renúncia Quaresmal, que este ano se destina, uma parte para ajudar a Igreja sofredora 
da Diocese de Pemba, província de Cabo Delgado, Moçambique, e a outra parte para socorrer as 
maiores necessidades da Diocese de Viseu. Buscando a alegria do Mistério Pascal, não deixemos 
de corresponder a este apelo e mesmo em confinamento das celebrações, não deixemos de 
corresponder através das nossas paróquias e da Diocese aos apelos que nos estão a ser pedidos. 

Vivamos um tempo Santo da Quaresma. 
Que a protecção de Nossa Senhora das Dores, de São José, de São Teotónio, São Francisco e 

Santa Jacinta Marto e da Beata Rita Amada de Jesus nos ajudem nesta Quaresma a cuidar de 
todos, a rezarmos por todos e a ajudar a todos particularmente àqueles que sofrem e são vítimas da 
Pandemia Covid-19. Que a vacina chegue bem depressa a todos e seja um sinal de Primavera e da 
verdadeira Páscoa cristã. 
Viseu, 16 de Fevereiro de 2021 
† António Luciano dos Santos Costa, Bispo de Viseu 
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Siga-nos em directo 
 
 

Domingos às 11h. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Gen 9, 8-15 
A aliança de Deus com Noé, salvo das águas do dilúvio 

 
Leitura do Livro do Génesis 
Deus disse a Noé e a seus filhos: «Estabelecerei a minha aliança convosco, com 
a vossa descendência e com todos os seres vivos que vos acompanham: as aves, 
os animais domésticos, os animais selvagens que estão convosco, todos quantos 
saíram da arca e agora vivem na terra. Estabelecerei convosco a minha aliança: 
de hoje em diante nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio e 
nunca mais um dilúvio devastará a terra». Deus disse ainda: «Este é o sinal da 
aliança que estabeleço convosco e com todos os animais que vivem entre vós, 
por todas as gerações futuras: farei aparecer o meu arco sobre as nuvens, que 
será um sinal da aliança entre Mim e a terra. Sempre que Eu cobrir a terra de 
nuvens e aparecer nas nuvens o arco, recordarei a minha aliança convosco e 
com todos os seres vivos e nunca mais as águas formarão um dilúvio para 
destruir todas as criaturas». Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL Salmo 24 (25), 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 (R. cf. 10) 
Todos os vossos caminhos, Senhor, 
são amor e verdade para os que são fiéis à vossa aliança. 
 
LEITURA II             1 Pedro 3, 18-22 

«O Baptismo que agora vos salva» 
 
Leitura da Primeira Epístola de São Pedro 
Caríssimos: Cristo morreu uma só vez pelos pecados – o Justo pelos injustos – 
para vos conduzir a Deus. Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo 
Espírito. Foi por este Espírito que Ele foi pregar aos espíritos que estavam na 
prisão da morte e tinham sido outrora rebeldes, quando, nos dias de Noé, Deus 
esperava com paciência, enquanto se construía a arca, na qual poucas pessoas, 
oito apenas, se salvaram através da água. Esta água é figura do Baptismo que 
agora vos salva, que não é uma purificação da imundície corporal, mas o 
compromisso para com Deus de uma boa consciência; ele vos salva pela 
ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao Céu e está à direita de Deus, tendo 
sob o seu domínio os Anjos, as Dominações e as Potestades. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO       Mc 1, 12-15 

«Era tentado por Satanás e os Anjos serviam-n’O» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
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. 
 

Palavra na Vida… 
 

No primeiro Domingo do Tempo da Quaresma, a liturgia 
garante-nos que Deus está interessado em destruir o velho mundo 
do egoísmo e do pecado e em oferecer aos homens um mundo novo de vida 
plena e de felicidade sem fim. 

A primeira leitura é um extracto da história do dilúvio. Diz-nos que 
Jahwéh, depois de eliminar o pecado que escraviza o homem e que 
corrompe o mundo, depõe o seu “arco de guerra”, vem ao encontro do 
homem, faz com ele uma Aliança incondicional de paz. A acção de Deus 
destina-se a fazer nascer uma nova humanidade, que percorra os caminhos 
do amor, da justiça, da vida verdadeira. 

Na segunda leitura na verdade, Cristo veio a este mundo, partilhou 
as nossas dores e limitações, a fim de realizar o projecto de salvação que o 
Pai tinha para os homens. Ele que era justo e bom aceitou morrer para 
conduzir todos os homens - mesmo os maus e os injustos - ao encontro da 
vida verdadeira, da felicidade plena. Pedro recorda que, pelo Baptismo, os 
cristãos aderiram a Cristo e à salvação que Ele veio oferecer. 
Comprometeram-se, portanto, a seguir Jesus no caminho do amor, do 
serviço, do dom da vida; e, envolvidos nesse dinamismo de vida e de 
salvação que brota de Jesus, tornaram-se o princípio de uma nova 
humanidade. 

No Evangelho, o deserto é também o lugar da “prova”, da 
“tentação”; foi no deserto que Israel foi confrontado com opções e foi no 
deserto, também, que Israel sentiu, várias vezes, a tentação de escolher 
caminhos contrários aos propostos por Deus... O “deserto” para onde Jesus 
“vai” é, portanto, o “lugar” do encontro com Deus e do discernimento dos 
seus projectos; da prova, onde se é confrontado com a tentação de 
abandonar Deus e de seguir outros caminhos. Nesse “deserto”, Jesus ficou 
“quarenta dias” (vers. 13a). O número “quarenta” é bastante frequente no 
Antigo Testamento. Muitas vezes refere-se ao tempo da caminhada do Povo 
de Israel pelo deserto, desde que deixou a terra da escravidão, até entrar na 
terra da liberdade; Durante esse tempo, Jesus foi “tentado por Satanás” 
(vers. 13b). A palavra “satanás” designava, originalmente, o adversário que, 
no contexto do julgamento, acusa o homem diante de Deus (cf. Job 1,6-12). 
Na época de Jesus, “satanás” já não era considerado uma personagem da 
corte celeste, mas um espírito mau, inimigo do homem, que procurava 
destruir o homem e frustrar os planos de Deus.  Jesus mostra-nos como a 
renúncia a caminhos de egoísmo e de pecado e a aceitação dos projectos de 
Deus está na origem do nascimento desse mundo novo que Deus quer 
oferecer a todos os homens (o “Reino de Deus”). Aos seus discípulos Jesus 
pede para que possam fazer parte da comunidade do “Reino” a conversão e 
a adesão à Boa Nova que Ele próprio veio propor. 
 


