
A Palavra _________________________________________ 
Ano B - IV Domingo da Quaresma – 14 de Março 

Primeira Leitura – Profeta – 2.º Livro das Crónicas  36.14-16, 19-23.  

Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Efésios  2.4-10. 

Evangelho – São João 3. 14-21:  
«Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Assim como Moisés elevou a serpente 

no deserto, também o Filho do homem será elevado, para que todo aquele que acredita 
tenha n’Ele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho Unigénito, 
para que todo o homem que acredita n’Ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque 
Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja 
salvo por Ele. Quem acredita n’Ele não é condenado, mas quem não acredita já está 
condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus. E a causa da 
condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, 
porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más acções odeia a luz e não se 
aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a 
verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em 
Deus.» 
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A Comunidade______________________________________ 

 Domingo, 7 de Março, dia da “Cáritas”. 

 Segunda-feira, 8, na igreja do Sagrado Coração de Jesus (Marquês de Pombal, Lisboa), 

promovido pelo Instituto Diocesano de Formação Cristã (IFDC) – Centro de Formação à 
Distância (CFD): Início dos cursos online “Revelação e Fé” e “Catequética”. 

 Sexta-feira, 12, dia de abstinência quaresmal. 

 Sábado, 13, Oitavo aniversário da eleição do Papa Francisco. 

 Domingo, 14, aniversário natalício de D. Joaquim da Silva Mendes, bispo auxiliar de 

Lisboa. 

A Testemunha______________________________________ 
        «Que vem a ser a serpente elevada? A morte do Senhor na cruz. Uma vez que a morte 
provém da serpente, foi representada pela imagem da serpente. A mordedura da serpente é 
letal, a morte do Senhor é vital. Olhe-se para a serpente para se ficar imune da serpente 
          Que quer isto dizer? Olhe-se para a morte, para que a morte nada valha. Mas a 
morte de quem? A morte da Vida, se assim se pode dizer: a morte da Vida. E porque assim 
se pode dizer é maravilhoso dizê-lo. ... Acaso terei dúvidas em dizer aquilo que o Senhor se 
dignou fazer por mim? Porventura não é Cristo a Vida? E, contudo, foi crucificado. Não é 
Cristo a Vida? E todavia morreu. Mas na morte de Cristo morreu a morte; porque a Vida 
morta matou a morte, a plenitude da Vida devorou a morte; a morte foi absorvida no corpo 
de Cristo. 
          Assim também nós diremos na ressurreição, quando, triunfantes, cantaremos: "Onde 
está, ó morte, a tua pretensão? onde está o teu aguilhão?" (1 Cor 15, 55). Entretanto, 
irmãos, para sermos curados do pecado, contemplemos a Cristo crucificado» 

S. Agostinho, In Io. ev. tr. 12, 11 

A Bíblia____________________________________________ 
705. Como consta no Livro dos Números, de que bebida se devia abster o nazireu ou 
consagrado ao Senhor? 
SOLUÇÕES: - 704. Samaria e Galileia (Lc 17,11). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

IV Domingo da  
Quaresma 

 
Entrada 

Que alegria – CT.37 
 

Apresentação dos Dons 

Senhor, eu creio que sois Cristo  

CEC.II.42 
 

Comunhão 

Aproximai-vos do Senhor  

NCT.375/383 
 

Depois da Comunhão 

O Senhor é minha luz  

NCT.224/SR.108 
 

Final 

Jerusalém, louva o teu Senhor 

SR.176 

 DURANTE O TEMPO DE 

CONFINAMENTO ATÉ AVISO 

EM CONTRÁRIO: 

 

 Suspensas todas as 

actividades pastorais e 

celebrações de missas.

 Encerrado o Cartório paroquial.

 (para assuntos urgentes: 

  TM 96 39 56 909) 

 Para serviço de funerais  

  TM 96 53 86 712 



III Domingo da Quaresma 

1ª Leitura – Profeta - Livro do Êxodo 20,1-17  

"Eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus cioso." 

 

2ª Leitura – Apóstolo - Primeira Epístola aos Coríntios 1,22-25  

"Cristo é poder e sabedoria de Deus." 

 

Evangelho – São João 2,13-25  

"Destruí este templo e em três dias o levantarei." 

Celebramos o Terceiro Domingo da Quaresma. 

A liturgia da Palavra revela como Deus sempre se preocupou em conduzir o seu Povo ao 

encontro de uma vida nova e apresenta-nos diversas sugestões para que possamos não só 

convertermo-nos, como também nos renovarmos. 

Na primeira leitura - do Livro do Êxodo -, é evocada a história de Moísés. Deus  

entregou-lhe os mandamentos e, ao sermos fiéis, devemos orientar a nossa vida, quer ao nível 

da relação com Deus, quer na relação com aqueles que nos rodeiam. 

Na segunda leitura - da Primeira Epístola aos Coríntios -, o apóstolo Paulo convida a nos 

convertamos verdadeiramente a Deus. Na realidade, é através de Cristo crucificado, o 

testemunho perfeito do amor total de Deus por nós, que adquirimos a salvação e a vida em 

plenitude. 

O Evangelho de São João lembra a imagem do Templo supostamente destruído em três 

dias, como a representação da morte e da ressurreição de Jesus. O Filho de Deus é, de facto, o 

Novo Templo em que o Pai se revela aos homens e nos convida a aceitar a vida nascida na 

manhã da Ressurreição. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 
 
1.ª Leitura – Senhor, Tu revelaste a todos nós a existência de um só Deus, a sua 
presença no mundo em que vivemos. Mas também nos revelaste o que devemos ser 
uns para com os outros. A Lei antiga foi substituída pela Boa Nova do Evangelho. Dá-
nos o discernimento de Te ver em quem vive ao nosso lado.  

 
2.ª Leitura – Senhor, Tu és o poder e sabedoria de Deus. Em Ti residem todos 
projectos divinos, tudo podes porque és Deus, o Filho de Deus. Mas que a tua 
sabedoria seja a nossa sabedoria, de tal modo que vejamos o mundo com os teus olhos 
e, assim, demos o testemunho de estares presente através de cada um de nós.  
 
Evangelho – Senhor Jesus, não suportas os nossos desvios quando apenas olhamos 
para nós mesmos. Só nos aventuramos no que convém ao nosso egoísmo. Só nos 
aproximamos de Ti quando nos servimos a nós próprios. Também no teu tempo, Te 
procuravam para assistir aos teus milagres e, ainda mais, quando poderia surgir algum 
proveito material. E até Te aplaudiam ao ponto de Te chamarem rei. Mas Tu bem 
sabes o que há em cada um de nós. Senhor Jesus, faz de todos nós Templos do Espírito 
Santo, completamente dedicados à tua causa, movidos sempre pela força que nos vem 
da participação na Eucaristia.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 



TPC: TEMPO PARA CRISTO       CATEQUESE 

 

Para colorir: abaixo encontras a ilustração da passagem que acabaste de ler na actividade acima. 

Procura na Bíblia a passagem relativa ao evangelho deste Domingo: Jo 2, 13-25. 
Lê a passagem e procura compreendê-la. De seguida vê se consegues preencher as letras em 
falta: 

 

J E S U S  U S A  A  I M AG E M  D O  T M P   PA R A  D I Z E R  Q U E  O  
S E U  C R O  S E R I A  R E  U S C I TA D O  DA  M O R T E .  

O Senhor deu-nos um corpo para ser “templo do Espírito Santo”. Cabe a nós decidir se o vamos 

utilizar bem ou mal. Escreve as coisas boas que podes fazer com: 

A s  t u a s  
m ã o s  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

O s  t e u s  o l h o s  

A  t u a  vo z  

A  t u a  
i n t e l i g ê n c i a  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 


