
 
 

 

Montijo, 21 de Fevereiro de 2021 

Folha Dominical 

 

Hoje, a Igreja celebra a liturgia do Primeiro 

Domingo de Quaresma.  
 

O Evangelho apresenta Jesus preparando-se 

para a vida pública. Vai ao deserto onde pas-

sa quarenta dias fazendo oração e penitên-

cia. Lá é tentado por Satanás.  
 

Nós temos que prepararmos para a Páscoa.  
 

Satanás é nosso grande inimigo. Há pessoas 

que não acreditam nele, dizem que é um 

produto de nossa imaginação, ou que é o 

mal em abstrato, diluído nas pessoas e no 

mundo. Não!  
 

A Sagrada Escritura fala dele muitas vezes 

como de um ser espiritual e concreto. É um 

anjo caído. Jesus o define dizendo: «É menti-

roso e pai da mentira»  
 

«O demónio é o inimigo número um, é o ten-

tador por excelência. Sabemos que este ser 

obscuro e perturbador existe realmente e que 

continua atuando».  
 

Qual a nossa atitude ante a tentação?  
 

Antes: vigiar, rezar e evitar as ocasiões.  
 

Durante: resistência direta ou indireta.  
 

Depois: se tem vencido, dar graças a Deus. Se 

não tem vencido, pedir perdão e adquirir 

experiência.  
 

Qual tem sido a nossa atitude até agora? 
 

A Virgem Maria esmagou a cabeça da ser-

pente infernal. Que Ela nos dê fortaleza para 

superar as tentações de cada dia. 

 

Durante o tempo em que estão suspen-

sas as celebrações comunitárias, a nossa 

Igreja Matriz irá abrir as suas portas para 

oração individual.  

 

De quarta a sábado, entre as 10:00 e as 

11:30, o convite é para adorar Jesus pre-

sente no sacrário. 

 

Relembramos os contactos para as mar-

cações de intenções de missa e atendi-

mento de cartório: 

 
912 250 030 

 
paroquiaespiritosanto.montijo@gmail.com 
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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 selva-

gens e os Anjos serviam-n’O. Depois de 

João ter sido preso, Jesus partiu para a 

Galileia e começou a pregar o Evange-

lho, dizendo: «Cumpriu-se o tempo e está 

próximo o reino de Deus. Arrependei-vos 

e acreditai no Evangelho».  

“Dar de comer a quem tem fome” 

“Dar de beber a quem tem sede” 

Reflexão de São José 

A maior grandeza da minha vida foi a de ser 

escolhido por Deus para ser pai de Jesus e 

esposo de Maria. Que graça sublime. Que 

responsabilidade imensa. Ser pai adoptivo do 

Messias tão esperado pelo nosso povo. 
 

Sempre procurei ser o pai e o esposo que, 

repleto de amor, se colocou ao serviço da 

sua família. Num dom total de mim mesmo, 

da minha vida, do meu trabalho, de todo o 

meu coração e capacidade de amar, colo-

quei todos os meus talentos e dons ao serviço 

deste bebé, menino, rapaz e homem, que 

Deus colocou à minha guarda; e à sua Mãe, 

Mc 1, 12-15  

Tudo dei à minha família, e tudo recebi em 

amor. Tal como me senti amado pelo meu 

querido filho Jesus e pela minha amada Ma-

ria, também, ao longo dos tempos, me senti 

amado pelo Povo de Deus e pela sua Igreja 

em caminho. Por “Pai Amado” me chamam. 

Novamente, uma graça que excede em mui-

to as minhas capacidades, mas à semelhan-

ça do que sempre cumpri, tudo farei para 

que nada falte a quem me é entregue. 
 

Agora que penso nesta missão de providenci-

ar que nada falte a quem me é confiado, re-

cordo as duas primeiras obras de misericórdia 

corporais: dar de comer a quem tem fome e 

de beber a quem tem sede.  
 

Comer e beber: o que são senão a garantia 

básica do inviolável direito à vida? É, irrefuta-

velmente, o direito à existência. Garantir a 

vida é abrir a possibilidade do encontro com 

o amor de Jesus que dá sentido a tudo.  
 

Um amor que tudo ilumina e tudo transforma. 

Bem sei do que falo, pois assim aconteceu 

comigo no papel que assumi na História da 

Salvação como pai adoptivo de Jesus. 
 

Como Pai de Jesus e esposo de Maria, e com 

o fruto do meu trabalho e dedicação a esta 

minha bela família, sempre zelei para que 

nada de essencial nos faltasse.  
 

“Dai, e dar-se-vos-á”. Fazer a vontade de 

Deus, dando algo aos outros. O Senhor pro-

mete-nos que nos dará a nós o que também 

necessitamos. Dei-lhes o que necessitavam. 

Recebi tudo o que necessitei. 

No próximo dia 26 de fevereiro, pelas 

21:00, o Departamento da Juventude de Setú-

bal irá promover mais uma edição da Via Sacra 

Jovem.  
 

Este ano, dedicada ao tema “Partilha-te na 

Cruz: A Via Sacra em Testemunho”, a celebra-

ção que habitualmente conta com a participa-

ção de jovens de toda a Diocese será adapta-

da a um formato online.   
 

Através da plataforma Zoom e nas páginas 

de Facebook da Diocese e do Departamento 

da Juventude, somos todos convidados a unir-

mo-nos a esta celebração que será presidida 

pelo Bispo Diocesano, D. José Ornelas.  
 

Neste tempo de Quaresma, esta é proposta do 

mês de fevereiro do Sentido 23, isto é, 

do caminho de preparação espiritual rumo à 

JMJ Lisboa 2023, em comunhão diocesa-

na. Que o percorrer com os jovens esta Via Sa-

cra nos desafie a todos a testemunhar no mun-

do a nossa fé.  
 

Vem e Partilha-te em testemunho! Contamos 

contigo!  
 

Acessos ao encontro online:  
 

https://zoom.us/j/91921381130  

ID: 91921381130 

https://diocese-setubal.pt/2021/01/18/juventude-sentido-23-anima-caminho-para-a-jmj-lisboa-2023/
https://zoom.us/j/91921381130

