
1ª LEITURA (Gen 9, 8-15 ) 

Deus disse a Noé e a seus filhos: «Estabelecerei a minha aliança 

convosco, com a vossa descendência e com todos os seres vivos 

que vos acompanham: as aves, os animais domésticos, os 

animais selvagens que estão convosco, todos quantos saíram da 

arca e agora vivem na terra. Estabelecerei convosco a minha 

aliança: de hoje em diante nenhuma criatura será exterminada 

pelas águas do dilúvio, e nunca mais um dilúvio devastará a 

terra». Deus disse ainda: «Este é o sinal da aliança que 

estabeleço convosco e com todos os animais que vivem entre 

vós, por todas as gerações futuras: farei aparecer o meu arco 

sobre as nuvens, que será um sinal da aliança entre Mim e a 

terra. Sempre que Eu cobrir a terra de nuvens e aparecer nas 

nuvens o arco, recordarei a minha aliança convosco e com todos 

os seres vivos, e nunca mais as águas formarão um dilúvio para 

destruir todas as criaturas».  

SALMO RESPONSORIAL 24 (25) 

Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª LEITURA (1 Pedro 3, 18-22 ) 

«Caríssimos: Cristo morreu uma só vez pelos pecados – o Justo pelos 

injustos – para vos conduzir a Deus. Morreu segundo a carne, mas 

voltou à vida pelo Espírito. Foi por este Espírito que Ele foi pregar aos 

espíritos que estavam na prisão da morte e tinham sido outrora 

rebeldes, quando, nos dias de Noé, Deus esperava com paciência, 

enquanto se construía a arca, na qual poucas pessoas, oito apenas, se 

salvaram através da água. Esta água é figura do Baptismo que agora vos 

salva, que não é uma purificação da imundície corporal, mas o 

compromisso para com Deus de uma boa consciência; ele vos salva pela 

ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao Céu e está à direita de Deus, 

tendo sob o seu domínio os Anjos, as Dominações e as Potestades.  

EVANGELHO (Mc 1, 12-15 ) 

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».  

 

 
De 23 a 25 - Retiro diocesano da Quaresma em Penacova 

Paróquia de S. José 

Segunda-feira (19.02)   

21:15: Lectio Divina: salão paroquial de S. José 

 

Quarta-feira (21.02) 

21:00: Adoração do Santíssimo com os Ministros da Comunhão e 

Leitores 

 

Quinta-feira (22.02) 

21:15: 1º Conferência Quaresmal (Salão Paroquial) 

 

Sexta-feira (23.02) 

17:00 às 19:00: Está um Sacerdote para confissões 

21:00: Via Sacra com os Adolescentes de S. José - ASJ 

 

Domingo (25.02) 

15:30: Festa da Palavra – 4º ano da Catequese de Infância 

18:00: Oração de Vésperas 

 

Lançamento da adoração eucarística permanente: 

Fim de semana 4 e 5 de março:  Um sacerdote vindo de França estará 

entre nós falando da adoração eucarística em todas as missas. 

 

Paróquia de S. João Baptista 
 

Segunda-feira (19.02)   

21:15: Lectio Divina: salão paroquial de S. José 

21:30: Reunião de líderes das CPE 

Terça-feira (20.02) - 21 h—Grupo de Oração 

Quarta-feira (21.02) 

21h30: Reunião da Comissão para a construção do Centro Pastoral e 

igreja. 

 

Sexta-feira (23.02): 2ª Sessão Alpha 

 

Sábado (24.02)  

14:45: Conferência/Formação/Adoração Eucarística para crianças e pais 

da catequese, sendo os que vão fazer a 1ª comunhão os primeiros 

destinatários 

 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Contactos: 
paroquiasaojoaobaptista.net; 239 405 706 
e-mail: igrejasaojoaobaptista@gmail.com 
igrejasaojose.com.pt; 239 712 451 
e-mail: igrejasaojosecoimbra@gmail.com 
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próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho”. 

Todos os anos esta frase ressoa nas nossas igrejas, em particular no dia 

da imposição das cinzas. Nesse dia, longas filas de pessoas se aproximam 

do sacerdote para receber as cinzas na fronte e ouvir estas primeiras 

palavras de Jesus. No ano seguinte, novas filas se aproximarão para 

executar o mesmo rito. O rito será o mesmo, as pessoas serão 

diferentes. Algumas já lá não estarão porque morreram ou porque, por 

razões de saúde, já não poderão vir mais à igreja. Para essas, o sentido 

da expressão: “Cumpriu-se o tempo” teve um  significado novo que, se 

calhar, no  ano anterior nem foi percebido na sua urgência. Pensamos 

sempre que este ano será mais um ano, mas talvez este ano seja o meu 

ano, o ano da urgência, o ano em que o “arrependei-vos” me é dirigido 

de forma radical, como uma última chamada. 

 

 

Unidade Pastoral 

Segunda-feira: (19.02): Lectio Divina no salão paroquial de S. José 

para as duas paróquias. 

 

Terça-feira (20.02) 

21h15: reunião de todos os catequistas da Unidade pastoral: 

estudo documento dos bispos Portugueses:  Catequese,  a alegria 

do encontro com Jesus Cristo 

 

Quinta-feira(22.02) 

21h15: Conferências quaresmais: Dr. Pedro Bingre. 

 

 

Peregrinações e passeios: 

Ida à Terra Santa: está completa: 54 pessoas. No entanto alguém 

que ainda queira ir pode inscrever-se na lista de espera pois há 

sempre alguém que pode ainda desistir. 

 

Ida à ópera ao teatro de S. Carlos: Já está o autocarro completo.  

Passeio à Escandinávia: Ainda há inscrições… 

 

Da Lectio Divina da Quaresma  

Breve contexto 

 Mal a cena luminosa do batismo de Jesus termina que o 

evangelista São Marcos nos mostra Jesus entrar numa zona 

sombria. Notemos que é o Espírito que Jesus acabou de receber 

no batismo que o impele para o deserto, trata-se aqui muito 

provavelmente do deserto de Judá onde vivia João Batista. Mas, 

por que razão para o deserto? O cenário desta ida para o deserto 

deve ser procurado na história do Êxodo de Israel. Após a saída 

do Egito, os hebreus entraram no deserto do Sinai e, aí, a sua 

fidelidade a Deus conheceu duras provações. Jesus é levado a 

fazer aquele que foi o itinerário do povo de Deus. A sua descida 

às águas do rio Jordão evoca a passagem do Mar Vermelho. 

Levado para o deserto conduzido pelo Espírito, ele revive as 

“tentações” pelas quais Israel passou no deserto do Sinai. Assim, 

tal um novo Moisés, Jesus cumpre o Novo Êxodo: na sua pessoa 

fiel se constitui assim o novo Povo de Deus. 

“Jesus esteve no deserto quarenta dias e era tentado por 

Satanás.” Esta breve frase é muito significativa. Trata-se da 

confirmação que Jesus retoma a provação que no passado todo 

o Povo de Deus padeceu no deserto. O número 40 evoca o 

tempo que os hebreus passaram no deserto do Sinai (Dt 8,2). São 

Marcos sublinha que Jesus foi tentado por Satanás. Desde o livro 

de Job (Jb 1, 6), Satanás é o nome dado ao inimigo misterioso 

que se opõe ao estabelecimento do Reino de Deus. Ao longo do 

Evangelho, veremos Jesus em confronto com ele aquando dos 

exorcismos. São Marcos não nos fala do conteúdo das tentações; 

ele convida assim o leitor a procurá-las nas diversas narrativas ao 

longo do Evangelho. Muitas vezes veremos Jesus ser solicitado 

para usar o seu poder divino para impor, de maneira triunfal, o 

Reino de Deus. Sempre que Jesus é provocado para impor a sua 

divindade com estrondo, Ele permanece humildemente 

submetido à vontade do Pai. Não é pois um acaso ver o 

evangelista terminar esta breve narrativa das tentações com a 

expressão “Vivia com os animais selvagens e os Anjos serviam-

n’O”; São Marcos mostra já Jesus vitorioso do Mal. A 

familiaridade do homem com os animais selvagens num lugar 

particularmente hostil faz pensar no tempo idílico da era 

messiânica anunciada pelo profeta Isaías em que o lobo habitará 

com o cordeiro, a pantera se deitara com a cabra, o vitelo e o 

leão serão alimentados juntos e uma criança os conduzirá. 

Referência ao serviço angélico indica a assistência divina que 

acompanha Jesus. O Messias apresenta-se assim como o Homem 

novo, vivendo em perfeita harmonia com o céu e com a terra. 

Onde o povo de Deus falhou na sua fidelidade a Deus, Jesus, 

pastor do novo povo de Deus, mostra-se perfeitamente fiel. O 

Evangelho termina com um sumário, um panorama sobre a 

missão de Jesus que o restante Evangelho o vai sucessivamente 

ilustrar.  

Meditação 

 Se fizéssemos um inquérito perguntado qual seria o 

tempo litúrgico mais apreciado dos cristãos, poucos certamente 

responderiam: a Quaresma. Automaticamente, muitos optariam 

pelo Natal ou pela Páscoa. Apesar desta desafeição, ela não 

deixa de ser fundamental. Ela é uma espécie de medicamento: 

não gostamos dele mas tomamo-lo porque é bom para nós. 

Este primeiro domingo da Quaresma começa com as primeiras 

palavras registadas de Jesus: “Cumpriu-se o tempo e está  

 


