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1. Introdução 
Eis a mensagem deste primeiro 
Domingo da Quaresma. Três palavras 
constituem o cerne das leituras: a 
Aliança, o Batismo e o Reino. Pela 
Aliança, Deus estabelece uma nova 
humanidade. Estabelece com Noé, 
com toda a terra e animais, uma alian-
ça, cujo símbolo é o arco-íris. Mani-
festa uma vontade firme de destruir 
o mundo do pecado com o dilúvio 

e dá ao homem aquilo que pode 
encher totalmente o seu coração: um 
novo mundo com plenitude de vida, 
de felicidade, de paz, de harmonia 
interior. O autor da primeira carta de 
S. Pedro recorda a todos os crentes 
que estão comprometidos com 
Cristo Salvador, prontos a segui-Lo, 
disponíveis no serviço de amor. No 
Evangelho, Jesus combate o tentador 
no deserto e vence-o. Cristo ressusci-
tado desce aos infernos confirmando 
a Sua salvação universal. Deus é fiel 
à Sua promessa implementando um 
mundo novo, oferecendo, assim, ao 
homem, o “Reino de Deus”, aberto 
aos seus discípulos. 

2. LeItura I – Gn 9,8-15
Deus disse a Noé e a seus filhos: 
«Estabelecerei a minha aliança con-
vosco, com a vossa descendência 
e com todos os seres vivos que vos 
acompanham: as aves, os animais 
domésticos, os animais selvagens 
que estão convosco, todos quan-



tos saíram da arca e agora vivem 
na terra. Estabelecerei convosco a 
minha aliança: de hoje em diante 
nenhuma criatura será exterminada 
pelas águas do dilúvio e nunca mais 
um dilúvio devastará a terra». Deus 
disse ainda: «Este é o sinal da aliança 
que estabeleço convosco e com 
todos os animais que vivem entre 
vós, por todas as gerações futuras: 
farei aparecer o meu arco sobre as 
nuvens e aparecer nas nuvens o arco, 
recordarei a minha aliança convosco 
e com todos os seres vivos e nunca 
mais as águas formarão um dilúvio 
para destruir todas as criaturas».

2.1 Comentário
A aliança é feita para toda a criação. 
Toda ela é abençoada por Deus, o 
Deus da vida. Toda ela é invadida 
pelo louvor. Deus recria-se com a 
Sua obra-prima. Não deixa que nada 

lhe falte. Deus vive e acontece nela 
através da redenção. A alegoria do 
dilúvio, através da sua linguagem 
simbólica, é uma espécie de purifi-
cação onde Deus manifesta o amor 
pelo Seu povo. A pomba, que já não 
regressa, é o símbolo de que tudo 
estava bem. Deus tinha cumprido 
o Seu projeto e trazia ao homem o 
amor e paz.   

3. SaLmo 24 (25)
O refrão deste Salmo 24 define bem 
a aliança que o Senhor fez com o Seu 
povo: “Todos os vossos caminhos, 
Senhor, são amor e verdade para os 
que são fiéis à vossa aliança”. Conhe-
ce bem quem é o Senhor e define 
as Suas atitudes, pondo de realce a 
pequenez do homem. 

4. LeItura II – 1 Pe 3,18-22
Caríssimos: Cristo morreu uma só 
vez pelos pecados – o Justo pelos 
injustos – para vos conduzir a Deus. 
Morreu segundo a carne, mas voltou 
à vida pelo Espírito. Foi por este Es-
pírito que Ele foi pregar aos espíritos 
que estavam na prisão da morte e ti-
nham sido outrora rebeldes, quando, 
nos dias de Noé, Deus esperava com 
paciência, enquanto se construía a 
arca, na qual poucas pessoas, oito 
apenas, se salvaram através da água.

4.1 Comentário
S. Paulo manifesta claramente a força 
da tentação, mas, ao mesmo tempo, 
Cristo como vencedor da tentação 
e da morte. Ao sair vencedor, Jesus 
Cristo alcançou para todos os ho-



mens a justificação que gera a vida. O 
povo judeu tinha 40 anos de deserto, 
de procura da terra que fosse a sua 
terra. Mas ficava sempre longe. Jesus 
alcançou-a. Hoje transmite-a ao seu 
povo: é a passagem para a Páscoa 
feita do tempo quaresmal, onde se 
celebra o jejum, a oração e as boas 
obras. Essa é a conversão a que está 
chamado todo o membro da igreja 
pelo Batismo.

5. evanGeLho – mc 1,12-15
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 selvagens e os Anjos 
serviam-n’O. Depois de João ter sido 
preso, Jesus partiu para a Galileia 

e começou a pregar o Evangelho, 
dizendo: «Cumpriu-se o tempo e está 
próximo o reino de Deus. Arrependei-
-vos e acreditai no Evangelho». 

5.1 Comentário
Que pode este Evangelho de desas-
sossego, que chega até nós, através 
do diálogo entre Jesus e satanás? 
Jesus vive em clima de paraíso terreal 
como o primeiro homem, com os 
animais selvagens e com os Anjos 
que se colocam a Seu serviço. Jesus 
mostra um rosto de Deus compas-
sivo e misericordioso. Inaugura o 
reino dos não violentos, entrega a 
Sua vida pelos pecadores, longe dos 
malvados e vingativos. Inaugura um 
tempo novo na história da humanida-
de. Indicia o Seu reino através duma 
relação interior, profunda, traduzida 
na felicidade, na alegria, na satisfação, 
sobretudo, na misericórdia. Sarte 
diz no Huis Clos: ”O inferno são os 
outros”. Para nós crentes, somos 
povo de Deus constituídos em igreja, 
somos desejo de Deus, desejos de 
eternidade. Somos caminho, somos 
fraternidade. Por isso, ficamos felizes 
com a conclusão de Marcos: «Cum-
priu-se o tempo e está próximo o 
reino de Deus”. 

6. medItação

Adão foi lançado no deserto, Cristo 
vem ao deserto porque sabia onde 
encontrar o condenado para o levar 
ao paraíso, livre já do seu pecado. 
Como podia encontrar o caminho no 
deserto, sem guia, aquele que no pa-
raíso havia perdido a rota por falta de 



guia? Ali, as tentações são numerosas, o esforço para a virtude difícil e fáceis os 
deslizes do erro. Sigamos, pois, a Cristo, segundo está escrito: Caminhareis à luz 
do Senhor vosso Deus e amá-Lo-eis com todo o vosso coração. Sigamos, pois, 
os seus passos e passaremos do deserto ao paraíso (S. Jerónimo).  

7. oração

Rezemos com o Evangelho: “Sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. É a Igre-
ja que Ele quis edificar sobre a rocha que clama desde os confins da terra. Mas 
quem chegou a ser rocha para que a Igreja se pudesse edificar sobre rocha? 
Escutemos São Paulo que nos diz: A rocha era Cristo. Sobre Ele fomos construí-
dos. E por isso esta rocha sobre a qual fomos construídos foi a primeira a ser 
açoitada pelos ventos, pelas torrentes e pelas chuvas quando Cristo foi tentado 
pelo diabo. Este é o alicerce inquebrantável sobre o qual te quis consolidar”. 
(S.to Agostinho, Sl60).

8. contemPLação

Voltai-vos para a luz, porque a luz já está aqui.
Acreditai nesta boa notícia que é o amor,

neste bem maior que está dentro e fora de vós,
e que tem a beleza de um arco-íris.

Nómada de amor,
deixei a riqueza do palácio

por um arco-íris.
Tu escancaraste a minha vida,

és vento que sopra e enfuna as velas,
seguir-te é coisa de gente corajosa.

Deixei-me agarrar por ti
e, capturando-me, libertaste-me:

agora caminho com passo de rainha.
Como ao mergulhar em águas profundas,

primeiro tive medo,
mas agora recebi como dom de ti

um novo alento.
Centelha de eternidade,   

sinto-me perto de ti, ereta e real.
De olhos  fixos no sol,  

a cada aurora eu sei que enunciar por ti
equivale a florescer.                       
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