
 
 

 

Montijo, 14 de Fevereiro de 2021 

Folha Dominical 

 

« Se quiseres, podes curar-me » 

Hoje o Evangelho convida-nos a contemplar 

a fé deste leproso.  
 

Sabemos que, em tempos de Jesus, os lepro-

sos estavam marginados socialmente e consi-

derados impuros.  
 

A cura do leproso é, antecipadamente, uma 

visão da salvação proposta por Jesus a todos, 

e um chamado a abrir-lhe o nosso coração 

para que Ele o transforme.  
 

Nossa vida parece-se à do leproso. Às vezes 

vivemos, pelo pecado, separados de Deus e 

da comunidade.  
 

Mas este Evangelho anima-nos oferecendo-

nos um modelo: professar nossa fé íntegra em 

Jesus, abrir-lhe totalmente nosso coração, e 

uma vez curados pelo Espírito, ir a todas as 

partes a proclamar que temos nos encontra-

do com o Senhor.  
 

Este é o efeito do sacramento da Reconcilia-

ção, o sacramento da alegria.  

 

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 

 

Informação 
Domingo VI do Tempo Comum 

Ano B 

mailto:paroquiaespiritosanto.montijo@gmail.com


 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

 

Naquele tempo, veio ter com Jesus 

um leproso. Prostrou-se de joelhos e 

suplicou-Lhe: «Se quiseres, podes cu-

rar-me». Jesus, compadecido, esten-

deu a mão, tocou-lhe e disse: «Quero: 

fica limpo». No mesmo instante o dei-

xou a lepra e ele ficou limpo. Adver-

tindo-o severamente, despediu-o 

com esta ordem: «Não digas nada a 

ninguém, mas vai mostrar-te ao sa-

cerdote e oferece pela tua cura o 

que Moisés ordenou, para lhes servir 

de testemunho». Ele, porém, logo que 

partiu, começou a apregoar e a di-

vulgar o que acontecera, e assim, 

Jesus já não podia entrar abertamen-

te em nenhuma cidade. Ficava fora, 

em lugares desertos, e vinham ter 

com Ele de toda a parte.  

 

Domingo  VI do Tempo Comum 

Ano B 

Mc 1, 40 - 45 

O que revelam as tentações de Jesus 

no deserto? 

As tentações de Jesus recapitulam a tenta-

ção de Adão no paraíso e as de Israel no de-

serto.  
 

Satanás tenta Jesus na sua obediência à mis-

são que Lhe tinha sido confiada pelo Pai.  
 

Cristo, novo Adão, resiste, e a sua vitória anun-

cia a vitória da sua paixão, suprema obediên-

cia do seu amor filial.  
 

A Igreja une-se, em particular, a este Mistério, 

no tempo litúrgico da Quaresma. 

 

Como se manifesta a penitência na 

vida cristã? 

A penitência manifesta-se de muitas manei-

ras, em especial pelo jejum, a oração e a es-

mola.  
 

Estas e muitas outras formas de penitência 

podem ser praticadas na vida quotidiana do 

cristão, especialmente no tempo da Quares-

ma e no dia penitencial de Sexta-feira. 

Quarta-feira das Cinzas 

17 de Fevereiro 2021 

Início da QUARESMA 


