
Diante da Cruz faça o seguinte momento de 
Oração e o Exame de Consciência.

+ 3º Domingo da Quaresma 
[OPINIÕES]

Antes que seja tarde: 
“Há três anos que venho procurar frutos 

nesta figueira e não os encontro.”

Palavra de Deus
Lucas 13, 1-9

Nessa ocasião chegaram algumas pessoas que 
contaram a Jesus que Pilatos tinha mandado 
matar uns homens da Galileia, quando esta-
vam a oferecer a Deus sacrifícios de animais. 
Deste modo se misturou o sangue deles com o 
dos animais sacrificados. Na sequência disso 
Jesus disse-lhes: «Julgam que esses eram 
mais pecadores do que os outros galileus, lá 
porque foram mortos dessa maneira? Digo-vos 
que se enganam e que morrerão como eles, se 
não se arrependerem. Julgam também que 
aqueles dezoito que morreram, quando a torre 

de Siloé lhes caiu em cima, tinham mais culpas 
do que os outros habitantes de Jerusalém? Pois 
digo-vos que se enganam e que morrerão como 
eles, se não se arrependerem.» Jesus apresen-
tou-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 trabalhava: 
“Escuta! Há três anos que venho procurar figos 
a esta figueira e não encontro nada. Portanto, 
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 chamados 
a dar frutos, a alimentar as pessoas à nossa 
volta… mas, por isto ou por aquilo, ficamos 
secos; vivemos fechados em nós mesmos e não 
geramos fruto. 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. Obrigado por acreditares que as 
minhas mãos fechadas ainda se abrirão ao 
encontro. Obrigado por esperares que eu 
troque palavras agressivas por palavras amá-
veis. Obrigado por, uma e outra vez, contares 
comigo para fazer parte do teu projeto de 
salvação.

Exame de Consciência
1.Sei agradecer a Deus os seus dons aos seus 
filhos, rezando regularmente, no meu dia a dia?

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

3.Sou discreto/a, simples, satisfeito/a com 
pouco? Ou sirvo-me do meu lugar, do meu 
posto, para me colocar acima dos outros?

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

5.Tenho-me preocupado em levar o Evange-
lho aos irmãos que ainda o não conhecem?
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