
LEITURA I ( 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 estran-
geiro 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, espalhan-

do 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.
LEITURA II ( 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 prega-
mos. 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.
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SJOSÉ - DOMINGO DA GENEROSIDADE - este Domingo. 
RENÚNCIA QUARESMAL - o que é a renúncia quaresmal? É 
o dinheiro que cada católico é convidado a juntar durante a 
quaresma, fruto das renúncias que foi fazendo, em espírito de 
oração e de conversão. Não se trata tanto de uma esmola - as 
esmolas são o que podemos dar do que temos e eventual-
mente nos sobra ou de que escolhemos abdicar em favor do 
outro ou de uma causa. Este dinheiro proveniente da renúncia 
quaresmal tem uma origem diferente: é o resultado do jejum 
que fiz, do que iria gastar em coisas supérfluas e a que esco-
lhi renunciar durante este tempo e que agora entrego à Igre-
ja. Para que serve o dinheiro da renúncia? Todos os anos, o 
bispo de cada diocese escolhe uma causa ou instituição, nor-
malmente de cariz social, a quem destina estes montantes - o 
nosso bispo, este ano, escolheu entregar o fruto das nossas 
renúncias quaresmais às vítimas das cheias e da guerra em 
Moçambique.
PERCURSO ALPHA - recordamos que na 
próxima sexta-feira arrancam dois percur-
sos, com a sessão de apresentação "Vinde 
e vede!". Embora dia 11 de março ainda 
seja online (porque os que participaram 
nos últimos percursos também estarão 
presentes), por Zoom, as sessões seguin-
tes privilegiarão a modalidade presen-
cial, ainda que se continue a admitir 
a possibilidade de participar em 
modo online, sobretudo a pen-
sar nas pessoas fora de Coim-
bra. Foi criado um formulário 
de inscrições cujo link está em 
https://linktr.ee/sj.inscricoes
RETIRO DE QUARESMA - ainda se poderá inscrever para o retiro 
que a diocese está a propor de 11 a 13 de março. Inscrições pelo 
telefone 239 708 327
PERCURSO BÍBLICO - próxima quarta-feira, dia 9 - depois de 
na sessão anterior termos explorado a temática da "promessa do 
Reino", desta vez o tema será as "Condições para entrar no Reino"
ASSEMBLEIA JUVENIL - para todos os jovens da UP, dos 15 aos 
30 anos, e animadores. 19 Março, no salão SJosé, das 9h às 12h.
LECTIO DIVINA - continuam disponíveis ao fundo da igreja e 
na secretaria os livritos com a proposta de Lectio Divina para 
esta quaresma: este ano, os textos são da autoria do Pe Dário, 
um jesuíta muito conhecido entre nós e que nos deu há uns 
anos a formação de adoradores em 6 sessões (que continuam 
disponíveis no YouTube).

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 es-
crito: ‘Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto’». 
Então o Diabo levou-O a Jerusalém, colocou-O sobre o pinácu-
lo 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 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.



Reflexão
Com a imposição das cinzas sobre as nossas cabeças, come-

çámos humildemente a nossa caminhada quaresmal. Nesta 
celebração, respirámos de confiança e esperança! Depois de 
dois anos de pandemia, voltámos a ver as nossas igrejas da 
Unidade Pastoral completamente a abarrotar de gente e onde 
não havia qualquer espaço livre. Tudo foi ocupado. Também 
em S. João Baptista, duas horas mais tarde, se repetiu o mes-
mo fenómeno de igreja cheia, mas já não tão compacta. 

Faço esta referência porque me parece que se sente nos 
fiéis um desejo de voltar a Casa, ao coração do Pai. É cansa-
tiva a vida fora de Deus! Ele é a nossa força, a nossa Paz, o 
nosso refúgio e salvação. Podemos tentar - e quantas vezes o 
fazemos - construir a nossa vida sobre a areia movediça das 
nossas inclinações e desejos, e viver à maneira dos pagãos, 
mas quem já experimentou o amor do Senhor e a doce alegria 
de viver com Ele, sabe que “não é a mesma coisa caminhar 
com Ele ou caminhar tateando, não é a mesma coisa poder 
escutá-Lo ou ignorar a sua Palavra, não é a mesma coisa poder 
contemplá-Lo, adorá-Lo, descansar n’Ele ou não o poder fazer. 
Não é a mesma coisa procurar construir o mundo com o seu 
Evangelho em vez de o fazer unicamente com a própria razão. 
Sabemos bem que a vida com Jesus se torna muito mais plena 
e, com Ele, é mais fácil encontrar o sentido para cada coisa. É 
por isso que evangelizamos.” (EG, nº266).

A frase escolhida pelo nosso bispo, D. Virgílio Antunes, para 
a sua mensagem da Quaresma diz: “Com humildade, levanta-
-te e volta para casa.” Talvez ele estivesse a pensar em todos 
os que deixaram de ir à casa da Igreja para celebrar a fé com 
medo do vírus ou por outras razões, mas também certamen-
te porque em cada Quaresma é altura de um voltar de modo 
novo ao coração do pai.  Todos somos filhos pródigos que se 
afastam do Pai, mas esta é a hora de O procurar de todo o co-
ração, ou, dito com mais verdade, é a hora de nos deixarmos 
encontrar por Ele, pois a iniciativa é sempre d’Ele. Nós não 
O procurávamos se não fosse Ele a vir ao nosso encontro, a 
dar-nos o seu Espírito para termos sede d’Ele. A Quaresma é 
sempre um “tempo favorável à nossa salvação”. Nele se reali-
za de modo particular aquela palavra do livro do Apocalipse: 
«Estou à tua porta e bato: se alguém ouvir a minha voz e abrir 
a porta, Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo.» (Ap 3,20)

1. Fazer Quaresma conduzido pelo Espírito
Perdoar-me-eis um testemunho pessoal. Du-

rante muito tempo eu não gostava nada do tem-
po da Quaresma. Ligava-a só ao sacrifício, à peni-
tência, à cruz, à renúncia, mas via isso tudo como 
uma conquista à custa do meu esforço e ascese 
pessoal. Mas como não sou dado a muita asce-
se e não sou de grande voluntarismo, chegado ao 
fim de cada Quaresma era sempre um desastre. 
Então a celebração da alegria pascal era mitigada 
pelo meu sentimento de não ter feito nenhu-
ma Quaresma.

Pouco a pouco, fui compreendendo que a 
Quaresma não é isso, mas é um tempo de gra-
ça. E quando digo «graça» refiro-me à ação de Deus 
na nossa vida. É um tempo em que nos dispomos a estar mais 
vigilantes à ação transformadora do Espírito em nós e a cola-
borarmos com a sua graça para que Ele opere em nós as mu-
danças que nós, sozinhos, nunca faremos. E isso muda tudo. 

Olhando para o evangelho de hoje, podemos dizer que é o 
evangelho das tentações de Jesus, mas eu diria que é mais o 
Evangelho que nos mostra a ação do Espírito na vida de Jesus. 

O Espírito Santo, que tinha vindo sobre Jesus de uma forma 
sensível no seu batismo, condu-lo agora a uma Quaresma de 
40 dias e 40 noites onde ele é provado com as grandes tenta-
ções do ser humano. Mas o que S. Lucas nos quer dizer bem 
alto é que Jesus não luta sozinho. É acompanhado, a partir de 
dentro, pelo Espírito que lhe dá força e discernimento para 
poder ver a presença do diabo. Tem consigo o alimento da 
Palavra de Deus que o fortalece e o ilumina.

Por isso, pensar a Quaresma como um tempo de práticas 
piedosas de boas obras que decido fazer para agradar a Deus 
e ser uma pessoa melhor pode ser um bom desejo mas, se for 
só isso, pode deixar-nos frustrados. Por onde devemos come-
çar é por nos voltarmos para Deus, renovando a nossa união 
com Ele, suplicando ardentemente o sermos cheios do Seu 
Espírito, alimentando-nos da graça dos sacramentos. Imersos 
n’Ele, com a sua força, podemos então voltar-nos para Ele e 
dizer-lhe:  "Senhor, humildemente te peço, ajuda-me a ser ca-
paz de dar um pequeno passo para ti. Estende-me a tua mão 
paterna e materna e segura-me quando for tentado a desani-
mar. Sê a minha força, o meu entusiasmo e a minha alegria."

Tenho vindo a falar nos pequenos passos: Que pequeno 
passo acho que o Senhor gostaria que eu fizesse neste tem-
po quaresmal? Podemos pedir-lho na oração. Cada um de nós 
leva consigo alguns apegos desordenados a coisas, a pessoas, 
a si mesmo, ou, então, sofre com um pecado ou fraqueza em 
que cai com frequência. Pois bem, entre na súplica. Peça com 
muita insistência ao Espírito que encha o seu coração do amor 
de Deus e da sua fortaleza para ser capaz de, com humildade, 
se erguer.

A quaresma não é o tempo em que nos voltamos para nós e 
para as nossas fraquezas que nos entristecem, mas é o tempo 
em que nos voltamos para o Deus que nos ama e que não nos 
falta com a sua graça e o dom do seu Espírito para darmos 
passos de liberdade. É por isso um tempo de alegria espiri-
tual apesar de ser tempo de deserto, dificuldades e tentações. 
Mas é tempo de graça, de purificação que o Espírito realiza 
em nós.

Para que o Espírito esteja também connosco neste deserto 
quaresmal e nos fortaleça nas provações do caminho, deixo 
aqui uma bela oração de Santo Afonso Maria de Ligório:

Ó Espírito Santo, paráclito divino, Pai dos pobres, consolador 
dos aflitos, santificador das almas, eis-me aqui pros-

trado na vossa presença, eu vos adoro na mais 
profunda submissão, e repito mil vezes com os 

serafins que estão diante do vosso trono: Santo, 
Santo, Santo!

(...)Vós que enchestes de imensas graças a alma 
de Maria e inflamaste de um zelo santo o cora-
ção dos Apóstolos, dignai-vos também  inflamar o 

meu coração com o vosso amor. Vós sois o Espírito 
divino, tornai-me forte contra  o maligno; Vós sois 

um fogo devorador, acendei em mim o fogo 
do vosso amor; Vós sois uma luz, iluminai-me  

para que conheça as coisas eternas; Vós sois 
uma pomba, dai-me hábitos puros; Vós sois brisa 

suave e cheia de doçura, dissipai as tempestades que  fa-
zem erguer em mim as paixões; Vós sois uma língua, ensinai-
-me a maneira de Vos louvar sem cessar; Vós sois uma nuvem, 
cobri-me à sombra das vossas asas; Enfim, Vós sois o Autor  
de todos os dons celestes: Ah, eu vos suplico, vivificai-me pela 
vossa graça,  santificai-me pela vossa caridade, orientai-me  
pela vossa sabedoria, Espírito de adoção filial, fazei-me sentir 
o amor do pai,  e salvai-me pela vossa infinita misericórdia, 
afim de que não cesse de vos bendizer, de vos louvar, e de vos 
amar, primeiro  sobre a terra, durante a vida, e depois no céu  
por toda a eternidade.  Amen.


