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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
demónio 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 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.

Frente a frente estão, hoje, a lógica de Deus e a lógica dos homens. A catequese que o Evangelho nos
apresenta neste primeiro Domingo da Quaresma ensina que Jesus pautou cada uma das suas escolhas pela
lógica de Deus. E nós, cristãos, seguidores de Jesus? É essa a nossa lógica, também? | in site dos Dehonianos
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Deus, com a oração e o jejum. Convido todos a fazer no próximo dia
LEITURAS | 1º DOMINGO DA QUARESMA | Ano C
• 1ª LEITURA: Deut 26,4-10
• SALMO: 90 (91)
REF: É bom louvar o Senhor.
• 2ª LEITURA: Rom 10,8-13
• EVANGELHO: Lc 4,1-13

Para sustentar o trabalho das duas organizações Cáritas ucranianas
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QUARESMA
Semana I - Preparar o terreno Rubizhne,
para a grande
sementeira
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Para reflexão (da Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2022):
Frankivk. a mudar mentalidade, de tal modo que a
"A Quaresma convida-nos à conversão,

vida encontre a sua verdade e beleza menos no possuir do que no doar, menos no
acumular do que no semear o bem e partilhá-lo.
Também
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O primeiro agricultor é o próprio
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sementes de bem na humanidade»
(Encíclica
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humanitária
informação
Proposta: Deus, o Agricultor, quer plantar mim sementes que darão frutos capazes
estas fronteiras.
de transformar a Humanidade, mas, para isso, o meu coração precisa tornar-se terreno fértil e fecundo. Assim, durante esta semana, irei preparar o terreno que é o meu
coração para que fique pronto para a grande sementeira de Deus.
Toda a informação está disponível através do site da Cáritas Portugue
Gesto: Levo para casa um saquinho de terra que poderei colocar num vaso em
minha casa e deixo um papel colado no painel como sinal de que estou disponível
para fazer este caminho de quaresma.
Como apoiar:

AMADORA UNIDA PELA UCRÂNIA
Recolha de Bens

Kit Primeiros Socorros
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•
•
•
•
•
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•
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•

Ligaduras
Pensos rápidos
Betadine
Algodão
Paracetamol
Ibuprofeno
Antigripal
Tesouras médicas
Luvas esterilizadas
Água oxigenada
Biaﬁne
Compressas

•
•
•
•
•

Sacos de cama
Mantas
Lençóis
Almofadas
Toalhas

Alimentos
•
•
•
•

Garrafas de água
Vitaminas e energéticos
Bolachas e chocolates
Comidas enlatadas (atum,
salsichas, leguminosas)
• Sopas instantâneas
• Arroz e massa
• Sal e açúcar

Para crianças/
recém-nascidos
• Leite em pó

Outros bens

• Papas de fruta
• Fraldas
• Toalhitas

Animais de estimação
• Rações

Mantas e lençóis

Donativos online: www.caritas.pt/donativos-online
IBAN: PT50.0033.0000.01090040150.12
Multibanco: 22222 (entidade) 222 222 222 (referência)

• Velas
• Fósforos
• Fita-cola

#SomosTodosUcrania

Contactos:
Márcia Carvalho | 911 597 497 | marciacarvalho@caritas.pt
(Ver mais informação no site da paróquia)
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A Cáritas Portuguesa, com o apo

SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA
campanha de apoio à população
Para além do que é partilhado no ofertório das Eucaristia, pode contribuir:
reforçar a capacidade de resp
1. Entregando a sua doação no cartório paroquial.
acolhimento a famílias deslocad
2. Colocando a sua oferta, num envelope, na caixa de correio (junto da porta 28).
Cáritas
3. Transferência bancária: IBAN/paróquia: PT50 0007 0224 0000 5190 A0021
0.Portuguesa está a aco
da Cáritas, que de imediato se u
4. Por Multibanco / MBway / Transferência bancária, em http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/
garantir apoio à população.

tem intensificado a sua respost

