
1ª LEITURA (Deut 26, 4-10)  

Moisés falou ao povo, dizendo: «O sacerdote receberá da tua 

mão as primícias dos frutos da terra e colocá-las-á diante do 

altar do Senhor teu Deus. E diante do Senhor teu Deus, dirás as 

seguintes palavras: ‘Meu pai era um arameu errante, que 

desceu ao Egipto com poucas pessoas, e aí viveu como 

estrangeiro até se tornar uma nação grande, forte e numerosa. 

Mas os egípcios maltrataram-nos, oprimiram-nos e sujeitaram-

nos a dura escravidão. Então invocámos o Senhor Deus dos 

nossos pais e o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa miséria, o 

nosso sofrimento e a opressão que nos dominava. O Senhor fez

-nos sair do Egipto com mão poderosa e braço estendido, 

espalhando um grande terror e realizando sinais e prodígios. 

Conduziu-nos a este lugar e deu-nos esta terra, uma terra onde 

corre leite e mel. E agora venho trazer-Vos as primícias dos 

frutos da terra que me destes, Senhor’. Então colocarás diante 

do Senhor teu Deus as primícias dos frutos da terra e te 

prostrarás diante do Senhor teu Deus».   

 

SALMO RESPONSORIAL  

Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade.   

 

2ª LEITURA  (Rom 10, 8-13) 
Irmãos: Que diz a Escritura? «A palavra está perto de ti, na tua boca 

e no teu coração». Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se 

confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e se acreditares no 

teu coração que Deus O ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois 

com o coração se acredita para obter a justiça e com a boca se 

professa a fé para alcançar a salvação. Na verdade, a Escritura diz: 

«Todo aquele que acreditar no Senhor não será confundido». Não 

há diferença entre judeu e grego: todos têm o mesmo Senhor, rico 

para com todos os que O invocam. Portanto, todo aquele que 

invocar o nome do Senhor será salvo.   

 

EVANGELHO (Lc 4, 1-13) 

Naquele tempo, Jesus, 
cheio do Espírito Santo, 
retirou-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 respeito, para que Te  
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da santidade a que somos chamados.   

Este ano, o ofertório da renúncia quaresmal da nossa Diocese de 

Coimbra, destina-se ao Fundo Solidário do Instituto Universitário 

Justiça e Paz. Existe já há vários anos e tem como finalidade ajudar 

os estudantes pobres a não desistirem do seu percurso académico 

por falta de meios materiais. Quando as famílias não conseguem 

suportar e os outros se alheiam, a comunidade cristã não pode passar 

ao lado e deixar à beira do caminho e sem esperança os jovens que 

têm direito ao futuro.  

Desejo a toda a comunidade diocesana uma santa Quaresma.  

Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra  
 

Unidade pastoral S. José, S. João Baptista 
 

CONFERÊNCIAS QUARESMAIS: Iniciam na próxima quinta-feira, dia 14 

de março com o tema “Acolher na Comunidade Cristã”. Voltamos a 

lembrar que irão decorrer no auditório do Colégio de S. Teotónio, a partir 

das 21h00. 

PARÓQUIA DE S. JOSÉ  
 

DIA DE S. JOSÉ :  Missa e jantar – No dia 19 de Março, solenidade de S. 
José, teremos às 19h00 missa presidida pelo Sr. Bispo D. Virgílio Antunes 
dando início solene à visita pastoral. Haverá jantar a seguir ao final da 
eucaristia no Salão Paroquial por 6€/adulto. Ementa à escolha: Bifinhos 
com Cogumelos ou Bacalhau à Guida.  
Inscreva-se por email igrejasaojosecoimbra@gmail.com, por telefone 
(239712451) ou na secretaria. 
 
VIA SACRA: Na próxima sexta-feira, pelas 21h15, animada pelos 
Vicentinos 
 
ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO: Para todas as crianças da catequese, no 

próximo sábado, 16 Março, às 15h00, na igreja. 

Programa da visita pastoral à paróquia de S. José 

Dia 19/03 (Dia de São José) 
19h00 – Missa solene 
20h15 – Jantar de confraternização (salão paroquial) 
Dia 21/03 (quinta-feira) 
09h15 –  Receção na Igreja e visita às respectivas instalações  
11h00 –Visita ao Centro Bem-Estar Infantil (Mov. Casais de Santa Maria) 
12h00 – Visita e almoço no Centro Social de São José         
14h30 – Visita a uma idosa da  paróquia em sua casa. 
15h30 – Visita ao Jardim-Escola “João de Deus” 
16h30 – Visita à Escola Secundária “Avelar Brotero”  
18h00 – Visita ao Centro Norton de Matos  
19h00 – Encontro com os adolescentes da paróquia (ASJ) 
20h30 – Jantar na Residência Paroquial 
Dia 22/03 (sexta-feira) 
09h00 – Visita ao Centro de Acolhimento João Paulo II 
10h00 – Visita ao Polo de Formação do Centro da APAV 
11h00 – Visita à Escola Secundária “Infanta Dona Maria” 
12h30 – Visita à Academia Briosa XXI 
13h30 – Almoço no “Alma Shopping” 
15h00 – Visita ao Externato João XXIII 
16h00 – Visita ao Agrup. Eugénio de Castro (1.º Ciclo, Anexas e Solum) 
18h00 – Encontro com as crianças da catequese 
20h30 – Sessão “Alpha”  
Dia 23/03 (sábado) 
10h30 – Café da manhã no “Moinho Velho” 
11h00 – Visita à Capela de Chão do Bispo 
12h00 – Visita à Clínica “Montes Claros” 
16h00 – Encontro com os Animadores do ASJ   
17h00 – Encontro com os Escuteiros 
19h00 – Missa vespertina (Promessas dos Escuteiros) 
20h30 – Jantar com todos os Grupos  pastorais da Paróquia (salão)  
21h30 – Encontro de trabalho com  todos os grupos (salão par.) 
Dia 24/03 (domingo) 
Presença em todas as missas da manhã. 
Almoço com responsáveis da paróquia. 

 

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 

ALMOÇO GOEZ: É já no próximo Domingo, 17 de março, a seguir à missa 

das 11h00 As inscrições continuam abertas nas secretarias de ambas as 

paróquias e online pelo preço de 10€ / pessoa. 
 

REUNIÃO DE CATEQUISTAS: 2ª feira, dia 11, às 21h 

 

ORAÇÃO COM OS PAIS DA CATEQUESE: No próximo sábado, dia 16 de 

março às 14h. 



nosso coração pela caridade, vamos resplandecendo a glória de 
filhos de Deus. Diz Paulo: E nós todos que, com o rosto descoberto, 
reflectimos a glória do Senhor, somos transfigurados na sua 
própria imagem, de glória em glória, pelo Senhor que é Espírito.( 2 
Cor 3, 18)  
Que o nosso trabalho quaresmal nos leve com Jesus ao Monte da 
transfiguração para que, pela ação do seu Espírito e da nossa 
colaboração, possamos resplandecer melhor a imagem do Senhor 
na nossa vida.  

Oração 
Senhor Jesus, que no deserto Venceste a tentação, renunciando a 
um caminho de poder e de triunfo, concede-nos a graça de 
vivermos enraizados em Ti, para que em cada dia do nosso 
caminhar sejas Tu em nós a vencer todo o mal. Dá-nos a humildade 
necessária para reconhecer em cada proposta do mal um caminho 
para a nossa desintegração. Ajuda-nos, com a força do Teu 
Espírito, a discernir o bem e o mal. Liberta-nos daquela cegueira 
que é a autojustificação de quem nunca se sente pecador porque 
não mata, não rouba... Ajuda-nos a olhar a vida, as nossas relações 
humanas, as nossas intenções com profundidade, para que, à luz 
da Tua Palavra saibamos sempre pedir um coração contrito. Dá-nos 
arrependimento sincero, Senhor, para que o caminho de Conversão 
que agora iniciamos possa ser autêntico, na configuração Contigo, 
rumo à Páscoa, na cruz e pela cruz.   
 

 

  

A Quaresma faz ressoar 

de novo aos nossos 

ouvidos o convite à 

preparação, na alegria 

do coração purificado, 

para nos aproximarmos 

do Senhor na 

celebração das festas 

pascais. A meta é o 

mistério pascal de Jesus 

Cristo; o caminho é o 

da aproximação do 

Senhor por meio da purificação do coração, ou seja, por meio da 

conversão.  

A Quaresma tem vindo a marcar pouco a vida concreta dos cristãos 

porque se tem vindo a perder a centralidade da Páscoa. Esta fica, 

frequentemente, reduzida a uma festa do calendário, ainda com 

alguma relevância social, mas com reduzido significado para a fé 

pessoal, familiar e comunitária.  

A perda da consciência do mal levaram a Igreja a admitir no seu 

seio abusos, que são pecados e crimes contra crianças, contra 

homens e mulheres e contra a própria criação. Somos, hoje, 

humilhados em toda a terra, porque fugimos a reconhecer as 

nossas infidelidades e recusámos a penitência como o caminho de 

humildade e de conversão a que nos convida o Evangelho. Hoje, 

vemos mais claramente o que é o rosto desfigurado de Jesus, o 

servo de Deus, no rosto das pessoas vítimas do mal em ação, onde 

se esperava ver o rosto consolado pelo óleo da alegria.  

A Igreja de Cristo está profundamente manchada e o convite 

bíblico ecoa mais forte: purificai-vos, lavai-vos dos vossos pecados, 

cobri-vos de saco e de cinza, convertei-vos de todo o coração ao 

Senhor, vosso Deus.  

O Deus em quem acreditamos e que nos ama infinitamente nunca 

deixou de nos oferecer a possibilidade de empreender novos 

caminhos de fidelidade e de mudança de vida. A cruz de Jesus, 

carregada com amor, será sempre sinal da esperança da redenção 

e apontará sempre para a aurora do novo dia.   

Convido todo o Povo de Deus da nossa Diocese de Coimbra a uma 

verdadeira Quaresma de penitência, de purificação e de conversão 

ao amor de Deus e ao amor do próximo. Que o nosso jejum, a 

nossa esmola e a nossa oração, juntamente com a prática da 

justiça e da caridade sejam verdadeiramente regeneradoras e sinal  

  
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.  

 

MEDITAÇÃO  
 

À primeira impressão não percebemos bem a relação que existe 
entre a 1ª leitura do livro do Deuteronómio e o Evangelho que neste 
dia nos narra as tentações de Jesus como acontece em todos os 
primeiros domingos da quaresma. Mas se continuamos a escavar 
nos textos vamos descobrindo a complementaridade. Quais são as 
tentações que o demónio lança a Jesus? Que Jesus se desligue de 
Deus e da Sua palavra e se deixe levar pelas grandes tentações 
humanas de ter, poder e prestígio. Sempre que abandonamos a 
Palavra de Deus para seguir os nossos critérios entramos na 
idolatria.  A resposta de Jesus ao demónio é o cumprimento da 
Palavra de Deus escrita. «Está escrito» . 
Na 1ª leitura, ouvimos o credo de Israel, que era uma confissão dos 
feitos maravilhosos de Deus para introduzir o povo na Terra 
Prometida para que o povo, já na possa da terra, nunca esquecesse 
quem lhe deu a mesma onde agora colhe os frutos e os animais. A 
tentação do povo, rodeado por povos idólatras, era cair também na 
adoração desses ídolos esquecendo o seu Deus e os seus dons 
admiráveis. Ao oferecer em cada ano as primícias dos frutos da terra 
e as primícias dos rebanhos (as primícias eram os primeiros frutos), 
o povo recordava-se de quem lhe deu tudo, permanecendo fiel ao 
Deus único e verdadeiro. Depois da oferta das primícias prostravam-
se em adoração reconhecendo o Senhor como o seu único Deus. A 
oração que, na paróquia de S. João Baptista se faz, imediatamente 
antes de irmos ao altar oferecer o nosso dom no último Domingo do 
mês, dia da pastoral da partilha, está inspirada nesta confissão de fé 
de Israel. Nós rezamos: «Esta minha oferta SENHOR, é para vos 
adorar, pois sois o meu Criador, eu, vossa criatura; Esta minha oferta 
é para reconhecer que Sois infinitamente generoso para comigo; E 
porque vos amo SENHOR, vos ofereço uma parte daquilo com que 
me enriquecestes, pois tudo o que possuo, de Vós recebi; Aceitai, 
esta minha oferta, expressão da minha fé, da minha caridade.» Ao 
darmos generosamente ao Senhor, reconhecemos que tudo vem 
d’Ele e que nós fomos constituídos em administradores dos seus 
dons e não em donos absolutos. Renunciamos assim a pôr a nossa 
confiança nos bens ou no ter, tentação que o demónio coloca a 
Jesus,  para colocar a nossa confiança só em Deus que tudo nos dá. 
Mas isto não se entende se não tivermos feito a experiência do 
Espírito Santo. Por isso S. Lucas tem o cuidado de nos contar que 
Jesus foi para o deserto, cheio do Espírito Santo, depois do seu 
batismo. A experiência mais profunda que Jesus fez foi a de ser o 
Filho do amor do Pai. «Este é o meu Filho muito amado em quem 
pus todo o meu enlevo» E o Espírito Santo desceu sobre Ele. As 
tentações do demónio têm a ver com a sua própria identidade de 
Messias, Filho de Deus. O demónio começa por lhe dizer no princípio 
de cada tentação: «Se és Filho de Deus…» Ora essa era a experiência 
mais profunda de Jesus, a sua riqueza fundamental, o seu nome 
excelso. Mas o demónio pretende subjugá-lo oferecendo-lhe poder, 
riquezas, prestígio à custa da desobediência à Palavra de Deus. Mas 
é no facto de ser o «Filho amado» que Jesus coloca a sua confiança.   
Ao entrarmos na quaresma devemos ter também presente a nossa 
identidade fundamental. «Somos filhos do pai celeste, e somos 
chamados a renunciar a tudo o que negue esta filiação divina em 
Cristo. A nossa riqueza não está no ter, no fazer, ou no prestígio do 
nosso bom nome. A nossa identidade mais profunda é a de sermos 
filhos do Pai celeste. Tudo o resto acaba, mas a nossa filiação divina 
em Cristo é eterna. A quaresma é o tempo de regressarmos ao 
essencial, de nos desembaraçarmos de tudo o que não deixa brilhar 
em nós a nossa condição de filhos.  A prata e o ouro com o tempo 
vão perdendo brilho e  beleza. De vez em quando temos de os levar 
a um ourives que limpe aquilo que  acumulou e foi escondendo a 
beleza da prata ou do ouro. O nosso pecado, a nossa negligência 
espiritual, vai também escondendo a beleza da nossa filiação divina. 
Mas na medida em que nos aproximamos de Deus e purificarmos o  


