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ANO B 
QUARESMA 

PRIMEIRO DOMINGO 

Génesis 9, 8-15
Salmo 24 (25)
1Pedro 3, 18-22
Marcos 1, 12-15

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Tomar 
consciência 
da bondade 

divina.

A Quaresma convida-nos a viver a 
dinâmica da Aliança. Deus não quer 
a destruição, mas a vida. Estabelece 
uma aliança com toda as criaturas 
e faz surgir o arco-íris como sinal: 
«farei aparecer o meu arco sobre as 
nuvens, que será um sinal da aliança 
entre Mim e a terra». Esta é a primeira 
das (cinco) catequeses quaresmais. 
Neste processo, o ser humano apoia-
se na bondade divina, nas «graças 
que são eternas». A teologia bíblica 
desenvolve-se em diversas alianças 
até acontecer a Nova e Eterna Aliança. 
Há continuidade entre a primeira, a 
aliança com Noé, e a Eterna Aliança, 
«pela ressurreição de Jesus Cristo». 
Vencedor de Satanás, Jesus anuncia 
o cumprimento da Aliança e apela à 
conversão: «Cumpriu-se o tempo e 
está próximo o reino de Deus».

O arco-íris é sinal da fidelidade 
divina. Ao vê-lo podemos dizer: 
Deus ama a Criação. No meio do 
‘dilúvio’ provocado pela Covid-19, 
Deus faz erguer de novo o arco-íris. 
Não gosto de dizer que vai ficar tudo 
bem. Mas acredito que, no meio 
desta tempestade, Deus continua 
a erguer o seu arco de amor. Creio 
que este é um exercício quaresmal 
que todos podemos fazer, sozinhos, 
em família. Não se trata de tentar 
alcançar algo que (ainda) não temos; 
trata-se, isso sim, de um exercício de 
reconhecimento: tomar consciência 
da bondade divina. O episódio de Noé, 
no meio deste ‘dilúvio’, ajuda-nos a 
reconhecer o amor que está no início 
da vida e nos envolve a todos. Deus 
estabelece connosco uma Aliança!

“Um sinal “Um sinal 
da aliança”da aliança”

‘Aliança’, nova série
em laboratoriodafe.pt

O sinal
A Quaresma não nos pertence! 
Deus está sempre no centro da vida, 
também na dimensão espiritual. 
Isto requer, de cada um de nós, 
disponibilidade interior para nos 
colocamos no caminho do Senhor, 
permitindo que seja Deus, e não nós, a 
converter o nosso coração. O itinerário 
desta ‘série’ é dos que melhor 
contribui para a importância de nos 
situarmos no caminho divino, em vez 
de predeterminados a dizer a Deus o 
que é que precisamos que faça em 
nós e/ou por nós. Propomo-lo a partir 
do tema da Aliança.
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21 de Fevereiro de 2021
I DOMINGO DA QUARESMA

EVANGELHO - Mc 1, 12-15
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos
Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu 

Jesus para o deserto. Jesus esteve no 
deserto quarenta dias e era tentado 
por Satanás. Vivia com os animais 
selvagens e os Anjos serviam-n’O. 

Depois de João ter sido preso, Jesus 
partiu para a Galileia e começou a 
pregar o Evangelho, dizendo: 

 «Cumpriu-se o tempo e está próximo 
o reino de Deus. Arrependei-vos e 
acreditai no Evangelho».

Partilha da Palavra
No primeiro Domingo do Tempo da 

Quaresma, a liturgia garante-nos que 
Deus está interessado em destruir o velho 
mundo do egoísmo e do pecado e em 
oferecer aos homens um mundo novo 
de vida plena e de felicidade sem fim. 

Neste Evangelho, Jesus mostra-nos como 
a renúncia a caminhos de egoísmo e de 
pecado e a aceitação dos projectos de 
Deus está na origem do nascimento desse 
mundo novo que Deus quer oferecer a 
todos os homens (o “Reino de Deus”). 
Aos seus discípulos Jesus pede - para 
que possam fazer parte da comunidade 
do “Reino” - a conversão e a adesão à Boa 
Nova que Ele próprio veio propor.

OraçãO - SALMO 24 (25) 

Todos os vossos caminhos, Senhor,
 são amor e verdade

para os que são fiéis à vossa aliança.
Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos,
ensinai-me as vossas veredas.
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me,
porque Vós sois Deus, meu Salvador. 
Lembrai-Vos, Senhor, das vossas  

misericórdias
e das vossas graças que são eternas.
Lembrai-Vos de mim segundo a vossa 
 clemência,
por causa da vossa bondade, Senhor. 
O Senhor é bom e recto,
ensina o caminho aos pecadores.
Orienta os humildes na justiça
e dá-lhes a conhecer a sua aliança.

coração de Deus, suplicando-nos 
de braços abertos e olhos cheios de 
nostalgia: «Convertei-vos a Mim de todo 
o vosso coração» ( Jl 2, 12). Convertei-
vos a Mim. A Quaresma é uma 
viagem de regresso a Deus. Quantas 
vezes, atarefados ou indiferentes, 
Lhe dissemos: «Senhor, espera! Virei 
encontrar-Vos mais tarde... Hoje não 
posso, mas amanhã começarei a rezar e 
a fazer algo pelos outros». E assim dia 
após dia… Agora Deus lança um apelo 
ao nosso coração. Na vida, sempre 
teremos coisas a fazer e desculpas a 
apresentar, mas, irmãos e irmãs, hoje 
é o tempo de regressar a Deus.

A Quaresma é uma viagem que 
envolve toda a nossa vida, tudo de nós 
mesmos. É o tempo para verificar as 
estradas que estamos a percorrer, para 
encontrar o caminho que nos leva de 
volta a casa, para redescobrir o vínculo 
fundamental com Deus, do qual tudo 
depende. A Quaresma não é compor 
um ramalhete espiritual; é discernir 
para onde está orientado o coração. 
Aqui está o centro da Quaresma: para 
onde está orientado o meu coração? 
Tentemos saber: Para onde me leva 
o «navegador» da minha vida, para 
Deus ou para mim mesmo? Vivo para 
agradar ao Senhor, ou para ser notado, 
louvado, preferido, no primeiro lugar e 
assim por diante? Tenho um coração 
«dançarino» que dá um passo para a 
frente e outro para trás, amando ora o 
Senhor ora o mundo, ou um coração 
firme em Deus? Sinto-me bem com 
as minhas hipocrisias ou luto para 
libertar o coração da simulação e das 
falsidades que o têm prisioneiro? (...)

 Interroguemo-nos então: Como 
avançar no caminho para Deus? 
Ajudam-nos as viagens de regresso 
narradas pela Palavra de Deus.”

MENSAGEM do ARCEBISPO dom Jorge ortiga
“Cuidar do Próximo” é o tema e proposta 

do nosso Arcebispo na sua  Mensagem 
para a Quaresma.

PROPOSTA QUARESMAL
Todos os domingos, às 16h, poderá visitar 

a Casa da Palavra, para iluminar, rezar 
e alimentar a sua vida com a Palavra de 
Deus. Veja na página do facebook da 
Arquidiocese de Braga ou no youtube. 

CALENDÁRIO LITÚRGICO
22 | Cadeira de S. Pedro, Apóstolo
28 | II Domingo da Quaresma 

PALAVRA do PaPa Francisco...
o PaPa Francisco Pede Para deixar cair as 

“máscaras” que geram indiFerença ao soFrimento

O Papa disse no passado domingo, 14 
de fevereiro, que é preciso deixar cair 
as “máscaras” que geram indiferença 
ao sofrimento. Antes da recitação 
da oração do ângelus, na Praça de 
São Pedro, no Vaticano, o pontífico 
convidou ainda os católicos a imitar a 
“ternura” de Deus.

Francisco advertiu que, “para respeitar 
as regras de boa reputação e costumes 
sociais, muitas vezes silenciamos a dor 
ou usamos máscaras que a disfarçam. 
Para equilibrar os cálculos do nosso 
egoísmo ou as leis interiores dos 
nossos medos, não nos envolvemos 
muito no sofrimento dos outros”.

Por conseguinte, o Papa defendeu a 
necessidade de sair do “isolamento” e 
das lamentações para ir ao encontro 
de Deus. “Tocar com amor significa 
estabelecer uma relação, entrar em 
comunhão, envolver-se na vida do 
outro a ponto de compartilhar as suas 
feridas. Com este gesto, Jesus mostra 
que Deus, que não é indiferente, não 
se mantém a uma distância segura, 
pelo contrário, aproxima-se com 
compaixão e toca a nossa vida para 
curá-la, com ternura”, indicou.

Em Jesus, referiu o Papa, Deus mostra 
“um amor que faz ir para lá das 
convenções, que supera os preconceitos 
e o medo de se misturar com a vida do 
outros”. O “estilo de Deus” resume-
se em três palavras: “Proximidade, 
compaixão, ternura”: “Deus fez-se 
próximo da nossa vida, tem compaixão 
do destino da humanidade ferida e 
vem quebrar todas as barreiras que nos 
impedem de viver uma relação com 
Ele”, apontou.

PALAVRA do PaPa Francisco...
na celebração da bênção e imPosição das cinzas

“Principiamos o caminho da Quaresma, 
que se abre com as palavras do profeta 
Joel indicando-nos a direção a tomar. 
Trata-se dum convite que brota do 
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