
DOMINGO
Domingo I da Quaresma 

Gen 2, 7-9 – 3, 1-7
Rom 5, 12-19 

ou Rom 5, 12. 17-19;
Mt 4, 1-11

SEGUNDA
Lev 19, 1-2. 11-18

Mt 25, 31-46
TERÇA

Is 55, 10-11
Mt 6, 7-15
QUARTA

Jonas 3, 1-10
Lc 11, 29-32

QUINTA
Est 4, 17. n. p-r. aa-bb. gg-hh; 

Mt 7, 7-12
SEXTA

Ez 18, 21-28
Mt 5, 20-26

SÁBADO
Deut 26, 16-19

Mt 5, 43-48
PRÓXIMO DOMINGO 

Domingo II da Quaresma 
Gen 12, 1-4a

2 Tim 1, 8b-10
Mt 17, 1-9
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OFERTÓRIOS FIM-DE-SEMANA No pró-
ximo fim-de-semana, o primeiro do mês de 
Março, os ofertórios das Missas destinam-se a 
amortizar a dívida contraída com a construção 
da Nova Igreja. Sede generosos, como sempre.
 
PRIMEIRO SÁBADO - No dia 07 de Março, 
primeiro sábado do mês, venha fazer compa-
nhia a Nossa Senhora e rezar o terço no Pri-
meiro sábado de cada mês antes da missa das 
19h00. Local: Igreja São Francisco Xavier
Hora: 18h15

QUARESMA- Recordamos que durante a 
Quaresma há Via Sacra à sexta-feira na Igreja 
Paroquial, às 18h15, e na Igreja de Caselas, às 
21h00.
Por esse motivo, a Adoração do Santíssimo à 
sexta-feira na Igreja Paroquial, durante a Qua-
resma, realiza-se entre as 16h00 e as 18h00. 
Em Caselas, a Adoração do Santíssimo decorre 
quinzenalmente às 21h00, à quinta-feira.
 
RETIRO QUARESMAL No próximo dia 14 de 
Mar ço realiza-se um Retiro Quaresmal na Igreja 
de São Francisco Xavier, aberto às Paróquias de 
São Francis co Xavier e de Santa Maria de Be-
lém.
Orientado pelo Pe. António Borges, vigário 
das duas Paróquias, o Retiro decorre entre as 
10h00 e as 13h00 e terá como tema as Mensa-
gens da Qua resma do Papa Francisco e do Car-
deal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente. 
A entrada é livre

DINHEIRO PARA A NOVA IGREJA
Quiosque – 42,40 €
Caixas – 12,39€

PA R Ó Q U I A

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Mt 4, 1-11

Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao 
deserto, a fim de ser tentado pelo Diabo. Jejuou qua-
renta 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 dis-
se-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.

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. 
Mas, para Jesus, ser “Filho de Deus” 

significa viver em comunhão com o Pai,
escutar a sua voz, realizar os seus projectos,
cumprir obedientemente os seus planos. 

Ao longo da sua vida,
diante das diversas “provocações” 
que os adversários Lhe lançam, 

Jesus vai confirmar esta sua 
“opção fundamental” 

e vai procurar concretizar, com total fidelidade,
o projecto do Pai.

DEHONIANOS

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 50 (51), 3-4.5-6a.12-13.14.17
REFRÃO: 
Pecámos, Senhor: tende compaixão de nós.

Para que vivo eu?
Vivemos para realizar o sonho de Deus, para amar. 

A cinza pousa nas nossas testas, para que, 
nos corações, se acenda o fogo do amor. 

Com efeito, somos cidadãos do céu. 
E o amor a Deus e ao próximo é o passaporte para o céu

PAPA FRANCISCO, HOMILIA DE QUARTA FEIRA DE CINZAS

Taddeo Gaddi, Pentecostes



EM NOME DE CRISTO, SUPLICAMO-VOS: RECONCILIAI-VOS COM DEUS
Papa Francisco, Quaresma de 2020.

1.  O Mistério pascal, fundamento da conversão
A alegria do cristão brota da escuta e recepção da 
Boa Nova da morte e ressurreição de Jesus: o keryg-
ma. 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. 
Se, pelo contrário, se presta ouvidos à voz persuaso-
ra do «pai da mentira» , 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 colectiva.
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 misericór-
dia 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». 
A Páscoa de Jesus não é um acontecimento do pas-
sado: pela força do Espírito Santo é sempre actual e 
permite-nos contemplar e tocar com fé a carne de 
Cristo em tantas pessoas que sofrem.
2.  Urgência da conversão
É salutar uma contemplação mais profunda do Mis-
tério pascal, em virtude do qual nos foi concedida a 
misericórdia de Deus. Com efeito, a experiência da 
misericórdia só é possível «face a face» com o Se-
nhor crucificado e ressuscitado, «que me amou e a Si 
mesmo Se entregou por mim». Um diálogo coração 
a coração, de amigo a amigo. Por isso mesmo, é tão 
importante a oração no tempo quaresmal. Antes de 
ser um dever, esta expressa a necessidade de corres-

ponder ao amor de Deus, que sempre nos precede 
e sustenta. 
De facto, o cristão reza ciente da sua indignidade de 
ser amado. A oração poderá assumir formas diferen-
tes, mas o que conta verdadeiramente 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, para podermos finalmente ouvir a voz 
do nosso Esposo, deixando-a ressoar em nós com 
maior profundidade e disponibilidade. 
Quanto mais nos deixarmos envolver pela sua Pala-
vra, tanto mais conseguiremos experimentar a sua 
misericórdia gratuita por nós. Portanto não deixe-
mos passar em vão este tempo de graça, na pre-
sunçosa ilusão de sermos nós o dono dos tempos e 
modos da nossa conversão a Ele.
3.  A vontade apaixonada que Deus tem de dia-
logar 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 obs-
tante 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 oferecido para 
uma mudança de rumo manifesta a vontade tenaz 
de Deus de não interromper o diálogo de salvação 
connosco. Em Jesus crucificado, que Deus «fez pe-
cado por nós», esta vontade chegou ao ponto de 
fazer recair sobre o seu Filho todos os nossos peca-
dos, como se houvesse – segundo o Papa Bento XVI 
– um «virar-se de Deus contra Si próprio». De facto, 
Deus ama também os seus inimigos.
O diálogo que Deus quer estabelecer com cada ho-
mem, por meio do Mistério pascal do seu Filho, não 
é como o diálogo atribuído aos habitantes de Ate-
nas, que «não passavam o tempo noutra coisa se-
não a dizer ou a escutar as últimas novidades». Este 

Jesusu e o cego, Eustache le Seur

tipo de conversa, ditado por uma curiosidade vazia 
e superficial, caracteriza a mundanidade 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 guer-
ras, das prepotências contra a vida desde a do nasci-
turo até à do idoso, das variadas formas de violência, 
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 através 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. Po-
demos e devemos ir mais além, considerando as di-
mensões estruturais da economia. Por este motivo, 
na Quaresma de 2020 – mais concretamente, de 26 
a 28 de março –, convoquei para Assis jovens eco-
nomistas, empreendedores e transformativos, com 
o objectivo de contribuir para delinear uma eco-
nomia mais justa e inclusiva do que a actual. Como 
várias vezes se referiu no magistério da Igreja, a po-
lítica é uma forma eminente de caridade. E sê-lo-á 
igualmente ocupar-se da economia com o mesmo 
espírito evangélico, que é o espírito das Bem-aven-
turanças.
Invoco a intercessão de Maria Santíssima sobre a 
próxima Quaresma, para que acolhamos o apelo a 
deixar-nos reconciliar com Deus, fixemos o olhar do 
coração no Mistério pascal e nos convertamos a um 
diálogo aberto e sincero com Deus. 
Assim, poderemos tornar-nos aquilo que Cristo diz 
dos seus discípulos: sal da terra e luz do mundo (cf. 
Mt 5, 13.14).


