
Coloca uma Cruz que tenhas em casa num lugar 
de destaque. Semanalmente, em família, faz o 
seguinte momento de oração e o Exame de Cons-
ciência.

+ 3º Domingo da Quaresma 
[OPINIÕES]

Antes que seja tarde: 
A Figueira Estéril

Palavra de Deus
Lucas 13, 1-9

Jesus apresentou-lhes esta parábola: «Havia um 
homem que tinha uma figueira plantada na sua 
vinha. Foi lá ver se tinha figos e não encontrou 
nenhum. Ordenou então ao homem que lá traba-
lhava: “Escuta! Há três anos que venho procurar 
figos a esta figueira e não encontro nada. Portan-
to, corta-a. Por que há de ela continuar a ocupar 
o terreno?” Mas o trabalhador respondeu: “Dei-
xa-a ficar ainda este ano, que eu vou cavar em 
volta e deitar-lhe estrume. Talvez assim dê fruto. 
Se não der, manda-a cortar então.”»

Reflexão
Somos como esta figueira: estamos chama-
dos a dar frutos, a alimentar as pessoas à 
nossa volta… mas, por isto ou por aquilo, 
ficamos secos, sem capacidade de nos rela-
cionarmos com os outros; vivemos fechados 
em nós mesmos e não geramos fruto: frutos 
de amizade, de partilha, de solidariedade, de 
fé, de amor... Mas felizmente, temos Jesus 
como agricultor, que acredita em nós e na 
nossa capacidade de mudar, de voltar a dar 
frutos.

Oração
Obrigado Jesus, pela paciência que tens 
comigo. Ajuda-me a ter compaixão de todos 
os que sofrem, estão sós ou são postos de 
lado. Dá-me valentia e decisão para me apro-
ximar e ajudar. Ajuda-me a viver sempre na 
alegria conforme o teu mandamento de 
amor.

Exame de Consciência
1. Na TV, rádio, internet, redes sociais, ... 
ouves falar sobre a Igreja?

2. Quando ouves falar da Igreja. O que é que 
se disse? Qual a imagem com que se fica?

3. Procuro fazer bem o bem? Ou só me preo-
cupo em evitar o mal?

4. Vivo voltado/a para os outros? Ou só me 
preocupo com as minhas coisas?  
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