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mensagem de saudação

Os quarenta dias de Jesus no deserto, que inspiram a quaresma, são 
um desafio a voltar ao essencial, um desejo de voltar aos irmãos e um 
reconhecimento da necessidade de voltar a Deus. É o tempo da conver-
são, da caridade e da esperança. Toca-nos escutar o Senhor e segui-l’O 
sem reservas.

P. Mário Campos

a Palavra deste Domingo 

1ª Leitura: Deuteronómio 26, 4-10
“Invocámos o Senhor Deus e Ele ouviu a nossa voz, viu a 
nossa miséria… e fez-nos sair do Egipto com mão pode-
rosa e braço estendido”.

salmo 90 (91) Ficai comigo, Senhor, no meio da ad-
versidade!

“Senhor, tu és o meu refúgio, em Ti eu confio”.

2ª Leitura: Romanos 10, 8-13
“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”.

evangelho: Lucas 4, 1-3
“Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto”.

http://paroquiasantacatarina.webnode.com.pt/  |  Facebook: Paróquia de Santa Catarina
Contacto do pároco P. Mário Campos: 969201984 | paroquiasantacatarina@hotmail.com

missa nas caPeLas
 

Na próxima terça feira, dia 8, haverá celebração da missa na capela do 
Casal da Marinha às 19h00.

Formação De canto Litúrgico
 

No dia 13 de Março, domingo, haverá formação para os coros da Vigararia 
no Santuário do Senhor da Pedra às 15h00. Às 18h00 haverá celebração 
da eucaristia lá no Santuário para os que desejarem participar.

oração e reconciLiação
 

Durante os domingos da Quaresma, começando já neste domingo, dia 6 de 
Março, haverá oração de Adoração ao Santíssimo Sacramento das 17h00 
às 19h00, na Igreja paroquial. Durante o tempo de oração haverá também 
confissões. Aproveitemos este tempo especial de graça e de bênção.

ConCerto da SoCiedade FilarmóniCa CatarinenSe

No próximo domingo, dia 13, às 16h00 no Centro Pastoral, haverá um con-
certo da nossa Banda Filarmónica sob o tema: “As filarmónicas também 
podem tocar Jazz”. Todos são convidados.

ta no teu coração…”, diz-nos Paulo na Carta aos Romanos. A Quaresma, 
travessia do deserto… A Quaresma, convite a reavivar a nossa esperança!
  • Seria interessante reflectir durante a semana, em equipa fraterna, sobre 
as tentações que nos atingem hoje. E, depois de as detectar, encontrar jun-
tos alguns meios para nos ajudar a ultrapassá-las…
  • Seguindo as orientações da Diocese concretizadas em cada Paróquia, 
optar por uma caminhada de solidariedade, com uma intenção concreta.

Reirado do site Dehonianos



Refletindo com o Papa

“O Evangelho deste primeiro domingo da Quaresma narra a experiên-
cia das tentações de Jesus no deserto. Depois de ter jejuado por quarenta 
dias, Jesus é tentado por três vezes pelo diabo, o qual primeiro o convida a 
transformar uma pedra em pão; em seguida mostra-lhe do alto os reinos da 
terra sugerindo-Lhe que pode tornar-Se um messias poderoso e glorioso; 
e, por fim, condu-lo ao ponto mais alto do templo de Jerusalém e exorta-O 
a lançar para manifestar de maneira espetacular o seu poder divino. As três 
tentações indicam três caminhos que o mundo sempre propõe, prometendo 
grandes sucessos, três sendas para nos enganar: a avidez da posse – ter, ter 
e ter – a glória humana e a instrumentalização de Deus. São três caminhos 
que nos levarão à ruina.

O primeiro, a avidez da posse. É sempre esta a lógica insidiosa do demó-
nio. Ele começa pela natural e legítima necessidade de se nutrir, de viver, de 
se realizar, de ser feliz, para nos impelir a acreditar que tudo isto é possível 
sem Deus, aliás, até contra Ele. Mas Jesus opõe-Se, dizendo: «Está escri-
to: “Nem só de pão vive o homem!”» Recordando o longo caminho do povo 
eleito através do deserto, Jesus afirma que deseja abandonar-Se com plena 
confiança à providência do Pai que cuida sempre dos seus filhos.

A segunda tentação: o caminho da glória humana. O Demónio diz: «Se te 
prostrares diante de mim, tudo será teu». Podemos perder qualquer dignidade 
pessoal, deixamo-nos corromper pelos ídolos do dinheiro, do sucesso e do 
poder, contanto que alcancemos a nossa autoafirmação. E saboreamos a 
emoção de uma alegria vazia que esvaece imediatamente. E isto leva-nos até 
a comportarmo-nos como ‘pavões’, a vaidade, mas tudo isto acaba. Por isso 
Jesus responde: «Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto».

E a terceira tentação: instrumentalizar Deus em próprio benefício. Ao 
Demónio que, citando as Escrituras, O convida a pedir a Deus um milagre 
extraordinário, Jesus opõe de novo a firme decisão de permanecer humilde 
e confiante diante do Pai: «Não tentarás o Senhor, teu Deus». E assim rejeita 
a tentação que é talvez a mais subtil: de querer ‘puxar Deus para o nosso 
lado’ pedindo-Lhe graças que na realidade servem e servirão para satisfazer 
o nosso orgulho.

Estes são os caminhos que se apresentam diante de nós com a ilusão de 
poder obter o sucesso e a felicidade. Mas, na realidade, eles são totalmente 
alheios ao modo de agir de Deus; aliás, de facto, separam-nos de Deus 
porque são obras de Satanás. Jesus, enfrentando estas provações, vence 
três vezes a tentação para poder aderir plenamente ao projeto do Pai. E 

indica-nos os remédios: a vida interior, a fé em Deus a certeza de que Deus 
nos ama, que é Pai – e, com esta certeza, venceremos qualquer tentação.

Contudo, há um aspecto sobre o qual gostaria de chamar a atenção, algo 
interessante: Jesus, ao responder ao tentador, não entra em diálogo mas 
responde aos três desafios só com a Palavra de Deus. Isto ensina-nos que 
com o Demónio não se dialoga, não se deve dialogar. Só se lhe responde 
com a Palavra de Deus.

Assim, aproveitemos a Quaresma para escutar mais a Palavra. A Quares-
ma é um tempo privilegiado para nos purificarmos, para experimentarmos a 
presença consoladora de Deus na nossa vida.

A materna intercessão da Virgem Maria, ícone de fidelidade a Deus, nos 
ampare no nosso caminho, ajudando-nos a rejeitar sempre o mal e a acolher 
o bem.”

(De uma reflexão do Papa sobre o Evangelho de hoje).

Para conversar em família e com os amigos:
1. Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Por quê?
2. O Evangelho denuncia a nossa vontade de possuir, de mandar, e de ma-
nipular tudo a nosso favor. Que te falta ainda fazer para te libertares destas 
tentações? 
3. Que lugar tem a Palavra de Deus na tua vida?

Proposta da semana: Semana da “Palavra”. Ler todos os dias uma pas-
sagem do Evangelho de S. Lucas e partilhar com outros o que aprendemos 
nessa leitura.

Palavra para o Caminho…
 

Jesus não escolhe partir para o deserto. É conduzido pelo Espírito Santo. 
E aí, é afrontado pelo espírito do mal. Também nós não escolhemos viver 
no coração deste mundo em que Deus Se tornou desinteressante. Deserto 
para as nossas vidas de crentes… para a nossa Igreja… com todas as ten-
tações ligadas às nossas faltas: lassidão, desencorajamento, desejo de nos 
retirarmos de uma Igreja que nos desconcerta e de abandonarmos Deus… 
Por causa de Jesus sabemos que a travessia do deserto é possível. O seu 
Espírito acompanha-nos e apoia as nossas escolhas de crentes. “Acredi-


