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«Qual é o primeiro de todos os 
mandamentos?» Jesus respondeu-

lhe: «O primeiro é este: ‘Escuta, 
Israel: O Senhor, nosso Deus, é o 

único Senhor: Amarás o Senhor teu 
Deus com todo o teu coração, com 

toda a tua alma, com todo o teu 
entendimento e com todas as tuas 

forças’.  (Marcos 12)

Em verdade vos digo: Antes que 
passem o céu e a terra, não 

passará da Lei a mais pequena 
letra ou o mais pequeno sinal, sem 

que tudo se cumpra. (Mateus 5)

Não façais da casa de meu Pai casa de 
comércio». Os discípulos recordaram-se do que 

estava escrito: «Devora-me o zelo pela tua casa». 
Então os judeus tomaram a palavra e 

perguntaram-Lhe: «Que sinal nos dás de que 
podes proceder deste modo?». Jesus respondeu-

lhes: «Destruí este templo e em três dias o 
levantarei». Disseram os judeus: «Foram precisos 
quarenta e seis anos para se construir este templo 
e Tu vais levantá-lo em três dias?». Jesus, porém, 
falava do templo do seu corpo. Por isso, quando 

Ele ressuscitou dos mortos, os discípulos 
lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na 

Escritura e na palavra de Jesus. (João 2)
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Naamão desceu e mergulhou sete vezes no 
Jordão, como lhe ordenara o homem de 

Deus. A sua carne tornou-se como a de uma 
criança e ficou limpo. Voltou de novo, com 
todo o seu séquito, à casa do homem de 
Deus, entrou e apresentou-se, dizendo: 

«Agora sei que não há Deus em toda a terra, 
senão em Israel». (2 Reis 5)

Naquele tempo, Pedro aproximou-se 
de Jesus e perguntou-Lhe: «Se meu 

irmão me ofender, quantas vezes 
deverei perdoar-lhe? Até sete 

vezes?» Jesus respondeu: «Não te 
digo até sete vezes, mas até setenta 

vezes sete. (Mateus 18)

11 de Março

Naquele tempo, Jesus 
estava a expulsar um 

demónio que era mudo. 
Logo que o demónio 

saiu, o mudo falou e a 
multidão ficou 

admirada. (Lucas 11)

Domingo III – Ano B
7 de Março

O publicano ficou a distância e 
nem sequer se atrevia a erguer os 
olhos ao Céu; mas batia no peito 

e dizia: ‘Meu Deus, tende 
compaixão de mim, que sou 

pecador’. (Lucas 18)
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