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‘Senhor, quando é que Te vimos com fome ou 

com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou 

na prisão, e não Te prestámos assistência?’ E 

Ele lhes responderá: ‘Em verdade vos digo: 

Quantas vezes o deixastes de fazer a um dos 

meus irmãos mais pequeninos, também a 

Mim o deixastes de fazer’. (Mateus 25) 

Naquele tempo, disse Jesus 

aos seus discípulos: «Pedi e 

dar-se-vos-á, procurai e 

encontrareis, batei à porta e 

abrir-se-vos-á. Porque todo 

aquele que pede recebe, 

quem procura encontra e a 

quem bate à porta abrir-se-á. 

(Mateus 7) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

«Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘Amarás o teu 

próximo e odiarás o teu inimigo’. Eu, porém, digo-

vos: Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que 

vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que 

está nos Céus; (Mateus 5) 

vai primeiro reconciliar-te 

com o teu irmão e vem 

depois apresentar a tua 

oferta. (Mateus 5) 

Não desprezeis, Senhor, 

o nosso coração humilhado e 

contrito (Salmo 50) 

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’». (…) «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. (Lucas 4) 

DOMINGO I 
6 de Março 

a palavra que sai da minha 

boca não volta sem ter 

produzido o seu efeito, sem 

ter cumprido a minha 

vontade, sem ter realizado 

a sua missão». (Isaías 55) 
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