
 

Ouvimos hoje, no Evangelho, a história de uma 

figueira que não dava fruto. O dono da figueira 

quis mandar cortá-la, porque disse que uma 

figueira que não dá fruto não serve para nada. 

Mas o agricultor que cuidava da figueira, quis 

dar-lhe ainda mais uma oportunidade, e tratá-la 

muito bem para tentar que ela ainda desse fruto. 

Deus também é assim para com todos nós: Deus 

criou-nos com qualidades, e espera que nós 

utilizemos essas qualidades para dar frutos: isto é, 

devemos utilizar essas qualidades para o bem de 

todos. Deus espera que sejamos bons e ajudemos 

os outros, e também que trabalhemos para 

desenvolver as nossas qualidades e sermos mais 

úteis para toda a comunidade. 

A nossa vida deve ser uma árvore cheia de frutos! 

Mas, mesmo quando nós não usamos os dons que 

Deus nos deu para dar frutos, e somos 

preguiçosos e egoístas, Deus não desiste: Deus 

está sempre pronto a perdoar-nos e a dar-nos mais 

uma oportunidade. 



Leitura: 1 Cor 10, 1 – 6. 10 - 12 

Leitura da Primeira Epístola do 

Apóstolo São Paulo aos Coríntios
 

Irmãos: 

Quero que saibam que os nossos pais receberam todos o baptismo de 

Moisés. 

Eles conviveram com Jesus, ouviram e observaram os Seus ensinamentos. 

Mas a maioria deles não agradou a Deus, porque desejaram o mal, não 

viveram de acordo com o que Jesus lhes ensinou e acabaram por ceder às 

tentações do demónio. 

Tudo isto que lhes aconteceu foi para nos servir de exemplo e ficou escrito 

para nos servir de aviso. 

Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. 

 

Evangelho: Lc 13, 1 - 9 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Um dia, Jesus contou a seguinte parábola: 

-   Era uma vez um senhor que tinha uma vinha e nessa vinha tinha uma 

figueira plantada. 

Um dia foi procurar os frutos da figueira, mas não os encontrou. 

Procurou, então, o empregado que cuidava da vinha e disse-lhe: 

-   Há três anos que procuro frutos nesta figueira e não os encontro. Deves 

cortá-la, porque ela só está a ocupar espaço. 

Mas o empregado que cuidava da vinha respondeu-lhe: 

-   Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe 

em volta e deitar-lhe mais adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, 

mandá-la-ás cortar no próximo ano. 



 

 

Contigo, Senhor, 

com a ajuda da Tua ___________, 

irei trabalhar para que, na __________ da minha vida, 

a _____________ seque, e a bondade 

possa ser colhida de mãos abertas.  
 

Contigo, __________, 

com a ajuda da Tua Palavra, 

afasto o rancor que tenta apoderar-se de mim, 

para que, na árvore da minha ________, 

em cada dia, possa brotar o acolhimento e a _______.  
 

___________, Senhor, 

com a ajuda da Tua Palavra, 

trato da árvore da minha vida, 

para que _________ e produza em abundância 

os belos __________ do amor de Deus e do amor ao ___________.  
 

SENHOR              ÁRVORE             FRUTOS                    PRÓXIMO            CONTIGO 

PALAVRA                 VIDA                   CRESÇA                   PAZ              VIOLÊNCIA 

 

PARA DARMOS FRUTOS, TEMOS QUE DESENVOLVER AS QUALIDADES 

QUE DEUS NOS DEU: TEMOS QUE TRABALHAR E SER RESPONSÁVEIS,. 

ESTA SEMANA, O PROPÓSITO QUE IREMOS CUMPRIR É PORMOS O 

TRABALHO E O AMOR AO PRÓXIMO À FRENTE DA BRINCADEIRA: ANTES 

DE IR BRINCAR, VER TELEVISÃO OU JOGAR COM A CONSOLA, VAMOS 

FAZER TODOS OS TRABALHOS DE CASA, E VER SE ALGUÉM, LÁ EM CASA, 

PRECISA DA NOSSA AJUDA. DEPOIS, ENTÃO, PODEMOS IR BRINCAR. 

CADA DIA QUE CUMPRIRMOS ESTE PROPÓSITO, AVANÇÁMOS MAIS UM 

BOCADINHO NA NOSSA CAMINHADA DE CONVERSÃO EM DIRECÇÃO À 

PÁSCOA, POR ISSO PODEMOS PINTAR A PEDRINHA DO CAMINHO NA 

FOLHA DA QUARESMA. 

TAMBÉM NÃO NOS VAMOS ESQUECER DE FAZER PEQUENAS RENÚNCIAS, 

PARA IR JUNTANDO O DINHEIRO PARA DAR AOS POBRES, QUANDO 

CHEGARMOS À PÁSCOA. 



 



 

 
 

    
 

         
 

         
 

         



 



 

 

 


