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Hoje somos chamados a tirar as máscaras do 
orgulho, da auto-suficiência e da aparência 
para nos vermos como somos na realidade: 
criaturas frágeis e mortais.
O jejum desafia-nos a centrarmo-nos no 
essencial e a renunciar ao secundário.
Consumimos muitos bens, imagens, ruídos, 
e o jejum educa a nossa vontade para a 
liberdade. A esmola torna-nos solidários e 
sensíveis aos mais pobres.
A oração desafia-nos a sintonizar mais 
com Deus, a afinar os critérios com que 
decidimos na vida a partir dos critérios do 
Evangelho
PE. ANTÓNIO SARAIVA, PONTO SJ

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Lc 4, 1-13

Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, re-
tirou-Se das margens do Jordão. Durante quarenta 
dias, esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e 
foi tentado pelo Diabo. Nesses dias não comeu nada 
e, passado esse tempo, sentiu fome. O Diabo disse-
-lhe: «Se és Filho de Deus, manda a esta pedra que 
se transforme em pão». Jesus respondeu-lhe: «Está 
escrito: ‘Nem só de pão vive o homem’». O Diabo 
levou-O a um lugar alto e mostrou-Lhe num instante 
todos os reinos da terra e disse-Lhe: «Eu Te darei todo 
este poder e a glória destes reinos, porque me foram 
confiados e os dou a quem eu quiser. Se Te prostrares 
diante de mim, tudo será teu». Jesus respondeu-lhe: 
«Está escrito: ‘Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele 
prestarás culto’». Então o Diabo levou-O a Jerusalém, 
colocou-O sobre o pináculo do templo e disse-Lhe: 
«Se és Filho de Deus, atira-Te daqui abaixo, porque 
está escrito: ‘Ele dará ordens aos seus Anjos a teu res-
peito, para que Te guardem’; e ainda: ‘Na palma das 
mãos te levarão, para que não tropeces em alguma 
pedra’». Jesus respondeu-lhe: «Está mandado: ‘Não 
tentarás o Senhor teu Deus’». Então o Diabo, tendo 
terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da 
presença de Jesus, até certo tempo.

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 91 (92), 2-3.13-14.15-16
REFRÃO: É bom louvar o Senhor.

OFERTÓRIOS  Os ofertórios nas Missas deste fim-de-
-semana, o primeiro do mês, destinam-se a ajudar a 
amortizar a dívida da nossa Paróquia. Sede generosos, 
como sempre.
VIA SACRA Relembramos que, durante a Quaresma, 
haverá a Via Sacra às sextas-feiras na Igreja Paroquial, 
às 17h45, e na Igreja de Caselas, às 21h00.
TERÇO DOS HOMENS No próximo Domingo, dia 13 
de Março, venha rezar o Terço dos Homens.
Será na Igreja Paroquial, a partir das 21h15, com as 
medidas de precaução necessárias, nomeadamente 
o uso obrigatório de máscara.
Serão acolhidos todos os homens para rezar um ter-
ço meditado. Esta iniciativa de um grupo de Homens 
de Schoensttat, que se realiza no dia 13 de cada mês, 
responde ao pedido de Nossa Senhora em Fátima e 
testemunha a nossa Fé.
APROFUNDAR O CONHECIMENTO DE JESUS 
CRISTO No próximo dia 08 de Março realiza-se, por 
meio de vídeo-conferência, o segundo encontro so-
bre Aprofundar o conhecimento de Jesus Cristo. O 
tema desta sessão é “Se fosse feita uma “auditoria”, os 
Evangelhos “passavam”?

Na data do encontro, o tema será apresentado em 
directo, com a participação de todos, ou será enviado 
um link, em que a exposição estará disponível, para 
cada a poder ver e ouvir, quando desejar.
Os temas serão expostos pelo Sr. Prior ou pelo Sr. Pe. 
Miguel Pereira.
O impresso de inscrição pode ser obtido no Secreta-
riado Paroquial ou descarregado no site. Depois de 
preenchido online, deve ser enviado para sfxavier@
paroquiasfxavier.org. 

Os encontros decorrem uma vez por mês, por video-
conferência, à segunda terça-feira do mês, constituin-
do um ciclo, que podemos dividir em três partes. 

Uma primeira parte, com início em 08 de Fevereiro, 
e termo em 12 Julho, com seis temas; uma segunda 
parte, com início em 13 de Setembro e termo em 13 
de Dezembro, com quatro temas; e uma terceira e úl-
tima, com início em 13 de Fevereiro e termo em 16 de 
Maio de 2023, com quatro temas.

The Entombment, 1883

Antonio Ciseri

Os restantes temas da primeira parte serão os seguin-
tes:
3. Os Evangelhos que chegaram até nós são os mes-
mos que foram escritos pelos evangelistas?
4. Há informações credíveis sobre Jesus fora dos 
Evangelhos?
5. Os dados arqueológicos confirmam ou contradi-
zem as biografias de Jesus?
6. O Jesus da história é o mesmo que o Jesus da fé?
.
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A Quaresma é um tempo favorável de renovação pes-
soal e comunitária que nos conduz à Páscoa de Jesus 
Cristo morto e ressuscitado. Aproveitemos o caminho 
quaresmal de 2022 para reflectir sobre a exortação de 
São Paulo aos Gálatas: «Não nos cansemos de fazer o 
bem; porque, a seu tempo colheremos, se não tivermos 
esmorecido. Portanto, enquanto temos tempo, pratique-
mos o bem para com todos».
1. Sementeira e colheita
Neste trecho, o Apóstolo evoca a sementeira e a co-
lheita, uma imagem que Jesus muito prezava. São 
Paulo fala-nos dum kairós: um tempo propício para 
semear o bem tendo em vista uma colheita. Qual po-
derá ser para nós este tempo favorável? Certamente 
é a Quaresma, mas é-o também a nossa inteira exis-
tência terrena, de que a Quaresma constitui de certa 
forma uma imagem. Muitas vezes, na nossa vida, pre-
valecem a ganância e a soberba, o anseio de possuir, 
acumular e consumir, como se vê no homem insensa-
to da parábola evangélica, que considerava assegura-
da e feliz a sua vida pela grande colheita acumulada 
nos seus celeiros. A Quaresma convida-nos à conver-
são, a mudar mentalidade, de tal modo que a vida en-
contre a sua verdade e beleza menos no possuir do 
que no doar, menos no acumular do que no semear o 
bem e partilhá-lo.
O primeiro agricultor é o próprio Deus, que generosa-
mente «continua a espalhar sementes de bem na hu-
manidade». Durante a Quaresma, somos chamados a 
responder ao dom de Deus, acolhendo a sua Palavra 
«viva e eficaz». A escuta assídua da Palavra de Deus faz 
maturar uma pronta docilidade à sua acção, que torna 
fecunda a nossa vida. E se isto já é motivo para nos 
alegrarmos, maior motivo ainda nos vem da chamada 
para sermos «cooperadores de Deus», aproveitando o 
tempo presente para semearmos, também nós, prati-
cando o bem. Esta chamada para semear o bem deve 
ser vista, não como um peso, mas como uma graça 
pela qual o Criador nos quer activamente unidos à sua 
fecunda magnanimidade.
E a colheita? Porventura não se faz toda a sementeira 
a pensar na colheita? Certamente; o laço estreito entre 
a sementeira e a colheita é reafirmado pelo próprio 
São Paulo, quando escreve: «Quem pouco semeia, 
também pouco há de colher; mas quem semeia com 
generosidade, com generosidade também colherá». 
Mas de que colheita se trata? Um primeiro fruto do 
bem semeado, temo-lo em nós mesmos e nas nos-
sas relações diárias, incluindo os gestos mais insignifi-

cantes de bondade. Em Deus, nenhum acto de amor, 
por mais pequeno que seja, e nenhuma das nossas 
«generosas fadigas» se perde. Tal como a árvore se re-
conhece pelos frutos, assim também a vida repleta de 
obras boas é luminosa e difunde pelo mundo o perfu-
me de Cristo. Servir a Deus, livres do pecado, faz ma-
turar frutos de santificação para a salvação de todos.
Na realidade, só nos é concedido ver uma pequena 
parte do fruto daquilo que semeamos, pois, segundo 
o dito evangélico, «um é o que semeia e outro o que 
ceifa». É precisamente semeando para o bem do pró-
ximo que participamos na magnanimidade de Deus: 
constitui «grande nobreza ser capaz de desencadear 
processos cujos frutos serão colhidos por outros, com 
a esperança colocada na força secreta do bem que 
se semeia». Semear o bem para os outros liberta-nos 
das lógicas mesquinhas do lucro pessoal e confere à 
nossa actividade a respiração ampla da gratuidade, in-
serindo-nos no horizonte maravilhoso dos desígnios 
benfazejos de Deus.
A Palavra de Deus alarga e eleva ainda mais a nossa 
perspectiva, anunciando-nos que a colheita mais au-
têntica é a escatológica, a do último dia, do dia sem 
ocaso. O fruto perfeito da nossa vida e das nossas ac-
ções é o «fruto em ordem à vida eterna», que será o 
nosso «tesouro no céu». O próprio Jesus, para exprimir 
o mistério da sua morte e ressurreição, usa a imagem 
da semente que morre na terra e frutifica; e São Paulo 
retoma-a para falar da ressurreição do nosso corpo: 
«semeado corruptível, o corpo é ressuscitado incor-
ruptível; semeado na desonra, é ressuscitado na glória; 
semeado na fraqueza, é ressuscitado cheio de força; 
semeado corpo terreno, é ressuscitado corpo espiri-
tual». Esta esperança é a grande luz que Cristo ressus-
citado traz ao mundo: «Se nós temos esperança em 
Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis 
de todos os homens. Mas não! Cristo ressuscitou dos 
mortos, como primícias dos que morreram», para que 
quantos estiverem intimamente unidos a Ele no amor, 
«por uma morte idêntica à Sua», também estejam uni-
dos à sua ressurreição para a vida eterna: «então os jus-
tos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai».

2. «Não nos cansemos de fazer o bem»
A ressurreição de Cristo anima as esperanças terrenas 
com a «grande esperança» da vida eterna e introduz, 
já no tempo presente, o germe da salvação. Perante 
a amarga desilusão por tantos sonhos desfeitos, a 

inquietação com os desafios a enfrentar, o descon-
solo pela pobreza de meios à disposição, a tentação 
é fechar-se num egoísmo individualista e, à vista dos 
sofrimentos alheios, refugiar-se na indiferença. Com 
efeito, mesmo os recursos melhores conhecem limita-
ções: «Até os adolescentes se cansam, se fatigam, e os 
jovens tropeçam e vacilam». Deus, porém, «dá forças 
ao cansado e enche de vigor o fraco. (…) Aqueles que 
confiam no Senhor, renovam as suas forças. Têm asas 
como a águia, correm sem se cansar, marcham sem 
desfalecer». A Quaresma chama-nos a repor a nossa 
fé e esperança no Senhor, pois só com o olhar fixo em 
Jesus Cristo ressuscitado é que podemos acolher a 
exortação do Apóstolo: «Não nos cansemos de fazer 
o bem».
Não nos cansemos de rezar. Jesus ensinou que é ne-
cessário «orar sempre, sem desfalecer». Precisamos de 
rezar, porque necessitamos de Deus. A ilusão de nos 
bastar a nós mesmos é perigosa. Se a pandemia nos 
fez sentir de perto a nossa fragilidade pessoal e social, 
permita-nos esta Quaresma experimentar o conforto 
da fé em Deus, sem a qual não poderemos subsistir. 
No meio das tempestades da história, encontramo-
-nos todos no mesmo barco, pelo que ninguém se 
salva sozinho; mas sobretudo ninguém se salva sem 
Deus, porque só o mistério pascal de Jesus Cristo nos 
dá a vitória sobre as vagas tenebrosas da morte. A fé 
não nos preserva das tribulações da vida, mas permite 
atravessá-las unidos a Deus em Cristo, com a grande 
esperança que não desilude e cujo penhor é o amor 
que Deus derramou nos nossos corações por meio do 
Espírito Santo
Não nos cansemos de extirpar o mal da nossa vida. 
Possa o jejum corporal, a que nos chama a Quares-
ma, fortalecer o nosso espírito para o combate con-
tra o pecado. Não nos cansemos de pedir perdão no 
sacramento da Penitência e Reconciliação, sabendo 
que Deus nunca Se cansa de perdoar. Não nos can-
semos de combater a concupiscência, fragilidade esta 
que inclina para o egoísmo e todo o mal, encontran-
do no decurso dos séculos vias diferentes para fazer 
precipitar o homem no pecado. Uma destas vias é a 
dependência dos meios de comunicação digitais, que 
empobrece as relações humanas. A Quaresma é tem-
po propício para contrastar estas ciladas, cultivando 
ao contrário uma comunicação humana mais integral, 
feita de «encontros reais», face a face.
Não nos cansemos de fazer o bem, através duma 

operosa caridade para com o próximo. Durante esta 
Quaresma, exercitemo-nos na prática da esmola, dan-
do com alegria. Deus, «que dá a semente ao semea-
dor e o pão em alimento», provê a cada um de nós os 
recursos necessários para nos nutrirmos e ainda para 
sermos generosos na prática do bem para com os 
outros. Se é verdade que toda a nossa vida é tempo 
para semear o bem, aproveitemos de modo particular 
esta Quaresma para cuidar de quem está próximo de 
nós, para nos aproximarmos dos irmãos e irmãs que 
se encontram feridos na margem da estrada da vida. 
A Quaresma é tempo propício para procurar, e não 
evitar, quem passa necessidade; para chamar, e não 
ignorar, quem deseja atenção e uma boa palavra; para 
visitar, e não abandonar, quem sofre a solidão. Acolha-
mos o apelo a praticar o bem para com todos, reser-
vando tempo para amar os mais pequenos e indefe-
sos, os abandonados e desprezados, os discriminados 
e marginalizados (cf. Enc. Fratelli tutti, 193).

3. «A seu tempo colheremos, se não tivermos es-
morecido»
Cada ano, a Quaresma vem recordar-nos que «o bem, 
como aliás o amor, a justiça e a solidariedade não se 
alcançam duma vez para sempre; hão de ser conquis-
tados cada dia» . Por conseguinte peçamos a Deus a 
constância paciente do agricultor, para não desistir 
na prática do bem, um passo de cada vez. Quem cai, 
estenda a mão ao Pai que nos levanta sempre. Quem 
se extraviou, enganado pelas seduções do maligno, 
não demore a voltar para Deus, que «é generoso em 
perdoar». Neste tempo de conversão, buscando apoio 
na graça divina e na comunhão da Igreja, não nos can-
semos de semear o bem. O jejum prepara o terreno, 
a oração rega, a caridade fecunda-o. Na fé, temos a 
certeza de que «a seu tempo colheremos, se não tiver-
mos esmorecido», e obteremos, com o dom da perse-
verança, os bens prometidos para salvação nossa e do 
próximo. Praticando o amor fraterno para com todos, 
estamos unidos a Cristo, que deu a sua vida por nós, 
e saboreamos desde já a alegria do Reino dos Céus, 
quando Deus for «tudo em todos».
A Virgem Maria, em cujo ventre germinou o Salva-
dor e que guardava todas as coisas «ponderando-as 
no seu coração», obtenha-nos o dom da paciência e 
acompanhe-nos com a sua presença materna, para 
que este tempo de conversão dê frutos de salvação 
eterna.


