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Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

9 –  A Bíblia não é “edificante”. 
 

A bíblia não é edificante…  
Os livrinhos light que enchem as 

estantes das livrarias em secções chama-
das de “espiritualidades”, esses sim, são 
livrinhos edificantes. Cheios de receitas 
fáceis, fórmulas mágicas, facilitadores de 
vida, métodos para desistir de lutar pelas 
batalhas em que podemos sair magoados… 
Tudo neles está medido para elevar o 
ânimo, serenar as preocupações e anes-
tesiar as dores de ser. Nada neles perturba, 
machuca, põe em causa, inquieta, acusa. 
Tudo é doce, tudo é soft, e sobretudo se lido 
ao som de uma música oriental zen…  

Quanto à Bíblia… não é nada “edifi-
cante”! Encontra-se nela o melhor e o pior, a 
maior virtude do justo e o mais terrível 
homicídio do pecador, que às vezes até são 
a mesma pessoa. Quanto ao que diz de 
Deus… vai também do melhor ao pior, 
tamanha é às vezes a miopia do coração 
humano quando se trata de compreender o 
ser de Deus…  

Incomoda-me ver exemplares da Bíblia 
nas mesmas estantes de “espiritualidade” 
em que estão os livrinhos edificantes das 
vidas light. Demonstra um total desconheci-
mento…A Bíblia é inquietante, desconcer-
tante, real, às vezes sonhadora, outras 
vezes grotesca, umas vezes poética e 
algumas páginas mais à frente, rasteira… 
Ao contrário desses livrinhos, “escritos de 
modo perfeito por pessoas quase perfeitas e 
com teorias perfeitas para chegar à 
perfeição”, a Bíblia é desmascaradamente 
imperfeita! Cheia de tentativas, enganos, 
recomeços, fracassos, limitações… 
Homens e mulheres imperfeitos que gritam 
a sua imperfeição. Homens e mulheres que 

 

fizeram na sua história experiência de Deus, 
profunda, mas sempre imperfeita e limitada 
pelas suas próprias imperfeições e limita-
ções, e que a partilharam com outros, com 
verdade, mas sempre com as imperfeições 
e limitações de cada história pessoal, 
cultura, contexto…  

Para além de tudo isto (ou, talvez, 
apesar de tudo isto…), ler a Bíblia como 
mediação privilegiada da Palavra de Deus, 
torna-a perigosa, transformadora… porque 
abrimos a porta a que nos ponha em 
causa…  

Mas, não pode admirar a diferença entre 
a bíblia e os outros companheiros de 
prateleira. Porque respondem a questões 
diferentes. Na cabeça da maior parte dos 
crentes, a revelação bíblica é para dizer ao 
Homem “o caminho a seguir”, dizer-nos 
“Como devemos ser”. Mas não é isso! Essa 
é a resposta à qual respondem os livrinhos 
light de receitas de pseudo-espiritualidade. 
A revelação bíblica de Deus diz-nos, antes 
que qualquer outra coisa, Quem é Deus. 
Não é uma moral, mas uma Boa Notícia! A 
Bíblia é uma mediação privilegiada para 
chegarmos ao conhecimento de Quem é 
Deus.  

E de nós, o que diz? No Ser de Deus, 
Amor criador e salvador, descobrimo-nos 
como projecto Seu, sonho amado e plenifi-
cado por Si. Então, começamos a reconhe-
cer-nos criados à “imagem e semelhança de 
Deus” e recriados em plenitude na ressur-
reição de Jesus Cristo. No Amor de Deus, 
descobrimos Quem é o Homem. A revela-
ção de Deus conduz-nos a saborear Quem 
é Deus e Quem é o Homem. E se quiser-
mos fazer ao Deus da Bíblia a pergunta 
típica da moral e das “espiritualidades cor-
de-rosa”: “Como devemos ser?”, Ele 
responder-nos-á novamente Quem somos 
chamados a ser, e acrescentará que o 
“como” fica ao nosso critério, está nas 
nossas mãos, joga-se nas nossas opções e 
atitudes, decide-se nos nossos esforços.  

 

De Parabéns 
 

      Esta semana estão de parabéns pelos 
seus aniversários natalícios, os seguintes 
leitores: 

– Segunda-feira, dia 2, Gonçalo Lopes, 
da Paróquia de Eiriz; 

– Terça-feira, dia 3, Elsa Ferreira, da 
Paróquia de Sanfins; 

– Quinta-feira, dia 5, Emilia Matos, da 
Paróquia de Figueiró; 

– Sábado, dia 7 de Fevereiro, Brazinda 
Fernandes, também da Paróquia de Sanfins. 

À Elsa, à Brazinda, à Emília e ao 
Gonçalo, o Jornal do Leitor deseja-lhes 
muitas felicidades. 
____________________________________________    

Feliz Aniversário 
 

Arranja um ritual próprio para assinalar 
o teu aniversário todos os anos; por 
exemplo, diz uma oração especial, lê um 
poema especial, ouve uma música especial. 
À medida que os anos vão passando 
descobre como o sentido dessa oração, 
desse poema ou dessa música nudou e 
calou mais fundo dentro de ti. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
O António pergunta ao Saraiva: 
– Como está a tua sogra? 
– Já não há esperança alguma... 
– O quê?! É assim tão grave? 
– Pelo contrário, já se curou... 

____________________________________________

A Fechar 
Não poderás criar estabilidade permanente, 

com base em dinheiro emprestado. 
___________________________________________________________

Boa leitura e até para a semana 
 

Tempo Quaresmal 
 

A Quaresma é um tempo favorável à 
nossa conversão, é um tempo para nos 
desligarmos do homem velho, é um tempo 
de renovação sobrenatural mediante os 
Sacramentos. 

A Transfiguração do Senhor no alto do 
Monte Tabor, que o Evangelho de hoje nos 
relata, lembra-nos que, através do esforço 
quaresmal do seguimento de Cristo na sua 
Paixão, chegaremos também nós à alegria 
da Sua Ressurreição gloriosa. 

O sacrifício de Abraão ajuda-nos a ver 
quão sublime é a entrega de Cristo pela 
humanidade. 
___________________________________________ 

Introdução 
      

Também para Deus é agradável receber 
presentes. 
      É sempre difícil e delicada a escolha de 
um presente, não só porque pressupõe o 
conhecimento dos desejos, expectativas e 
por vezes até mesmo dos gostos bizarros 
da pessoa a quem se destina, mas 
sobretudo porque nos damos conta que 
com o dom (o dar) – pelo menos a nível 
inconsciente –  é entregue uma parte de nós 
próprios. 
      Sabemos que os presentes mais 
apreciados não são os mais caros, mas os 
que revelam o maior envolvimento de quem 
oferece. Por exemplo, para o aniversário da 
sua esposa, Clara, pianista alemã de 
grande nível (1819-1896), Robert Schu-
mann, compositor alemão (1810-1856), 
compôs o célebre Sonho e acompanhou-o 
com uma dedicatória que dizia o seguinte: 
«O trecho não é adequado às tuas 
capacidades, mas exprime todo o meu 
amor.» Quer dizer que, através da música, 
Robert entregava à sua esposa o coração, 
sem o arrancar para fora de si.  
      Na verdade, à pessoa amada estamos 
dispostos a entregar tudo aquilo de que 
mais gostamos. Também Abraão amava o 
Senhor ao ponto de pensar em oferecer-lhe 
o seu unigénito, o filho a quem amava mais  

.  

do que a sua própria vida. 
     Também o Natal, por exemplo,  é a festa  
do dom. Por isso damos presentes uns aos 
outros porque entendemos que «Deus 
amou tanto o mundo que lhe entregou o seu 
Filho Unigénito» (Jo 3,16); Agora, Ele con-
vida-nos a corresponder ao seu amor, 
tornando-nos, também nós, um dom para os 
irmãos. «Foi com isto que ficámos a 
conhecer o amor: Ele, Jesus, deu a sua vida 
por nós; assim também nós devemos dar a 
vida pelos nossos irmãos» (1 Jo 3, 16). Dar 
a vida sem a perder. 
      - O Senhor espera de mim um presente: 
o dom da minha vida aos irmãos. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura 

(Gn 22, 1-2.9a.10-13.15-18) 
 

Monição:  
 

Isaac, o filho muito amado de Abraão, é figura de 
Cristo, Filho único de Deus – ele foi poupado à morte, 
Jesus Cristo não o foi: Deus entregou-O para morrer 
por todos nós. 

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Génesis 
 
1Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão e 

chamou-o: «Abraão!» Ele respondeu: «Aqui estou». 
2Deus disse: «Toma o teu filho, o teu único filho, a 
quem tanto amas, Isaac, e vai à terra de Moriá, onde o 

oferecerás em holocausto, num dos montes que Eu te 
indicar. 9aQuando chegaram ao local designado por 
Deus, Abraão levantou um altar e colocou a lenha 
sobre ele. 10Depois, estendendo a mão, puxou do 

cutelo para degolar o filho. 11Mas o Anjo do Senhor 
gritou-lhe do alto do Céu: «Abraão, Abraão!» «Aqui 
estou, Senhor», respondeu ele. 12O Anjo prosseguiu: 
«Não levantes a mão contra o menino, não lhe faças 

mal algum. Agora sei que na verdade temes a Deus, 
uma vez que não Me recusaste o teu filho, o teu filho 
único». 13Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um 
carneiro, preso pelos chifres num silvado. Foi buscá-lo 

e ofereceu-o em holocausto, em vez do filho. 15O Anjo 
do Senhor chamou Abraão do Céu pela segunda vez 
16e disse-lhe: «Por Mim próprio te juro – oráculo do 
Senhor – já que assim procedeste e não Me recusaste 

o teu filho, o teu filho único, 17abençoar-te-ei e 
multiplicarei a tua descendência como as estrelas do 
céu e como a areia das praias do mar, e a tua descen-
dência conquistará as portas das cidades inimigas. 
18Porque obedeceste à minha voz, na tua descen-
dência serão abençoadas todas as nações da terra». 
 

Palavra do Senhor. 

 

 

 

Recomendação: 
 

      Leitor: O texto tem "3 vozes": narrador, Deus 
e Abraão. E tu leitor, sem exageros teatrais, 
deves ser capaz de o dar a entender. Atenção ao 
inciso "Oráculo do Senhor" que pede um tom de 
voz diferente. Também isto hás-de ser capaz de 
mostrar saber fazer. Cuidado ainda com algumas 
palavras mais difíceis de pronunciar: Moriá / 
holocausto / cutelo / prosseguiu / abençoar-te-ei / 
multiplicarei / descendência. 
 

Comentário: 
 

Como é possível que Deus tenha pedido 
a um homem que lhe sacrificasse o próprio 
filho? É a pergunta que se põe depois de ler 
esta história. 
      Antes de mais, é necessário ter em 
conta que as expressões “Deus disse”, 
“Deus falou... “ que aparecem muitas vezes 
na Bíblia, não devem ser entendidas num 
sentido material; o Senhor nunca fez ouvir, 
de  forma  perceptível  ao ouvido, a sua voz. 
Mas  isto  não  significa  que  Ele  não tenha 
realmente falado. Fê-lo, e de muitas ma-
neiras: deixou impressa a sua imagem na 
Criação, iluminou Moisés, inspirou os 
Profetas e continua a sugerir a cada 
pessoa, no íntimo da consciência, o 
caminho da vida. 
      Ora, o que a leitura de hoje apresenta 
como sendo um pedido feito por Deus a 
Abraão, na realidade não é senão uma ideia 
errada, que surgiu na mente do patriarca, 
em relação à vontade do Senhor. 
      De facto, para nós, é inconcebível que 
um pai possa imaginar um Deus que exige, 
como prova de fidelidade, o sacrifício de um 
filho queimado numa fogueira. No entanto, 
naqueles tempos remotos, este era um 
costume muito difuso. Era praticado não só 
pelos Moabitas que, quando se encontra-
vam em situações desesperadas, sacrifica-
vam os primogénitos (primeiro filho) ao seu 
deus Camós (2 Rs 3, 26-27) e pelos Amoni-
tas que ofereciam os filhos a Moloc (Lv 18, 
21), mas também pelos reis hebreus Acaz 
(2 Rs 16,3) e Manasses (2 Rs 21, 6). Aliás, 
o vale da Geena, foi amaldiçoado, 
precisamente por ser o lugar onde tinham 
sido imoladas as crianças (2 Rs 23, 10). 
      Entretanto, os Israelitas, formados pelos  
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profetas, abandonaram rapidamente os 
sacrifícios humanos (Mq 6, 7); porém, os 
povos vizinhos, no entanto, continuaram a 
praticá-los ainda por muito tempo. 
      Por isso, num mundo em que esta 
prática era considerada normal, é 
compreensível que – talvez por ocasião de 
uma calamidade – Abraão tenha pensado, 
ou algum profeta lhe tenha sugerido, imolar 
a Deus o filho mais querido, Isaac. 
      Então, esclarecido o que poderá estar 
na origem do relato que observamos na 
leitura, vejamos agora qual poderá ser a 
mensagem que esta contém. 
      O primeiro ensinamento, o mais 
evidente e imediato, é que o Deus de Israel, 
repudia, considerando-o mesmo um crime 
abominável, o sacrifício das crianças. Foi 
sempre uma característica dos ídolos a 
pretensão de sacrifícios humanos. Já pelo 
contrário, o Deus de Israel –  ao segurar o 
braço de Abraão que estava para atingir o 
filho – mostrou ser o Senhor que ama a vida 
(Sb 11, 26), aquele que «a todos dá a vida» 
(Act 17, 25) e não quer a morte de ninguém 
(Ez 18, 32). Qualquer atentado contra a 
vida,  até  mesmo o que é perpetrado contra 
um criminoso, nunca pode ser apresentado 
como urn acto de amor a Deus e à sua 
justiça. Nunca! Aliás a morte, qualquer 
forma de morte, nunca está em sintonia com 
o seu querer. Nunca! Por isso, se uma 
religião impõe práticas degradantes, cria 
ânsia e angústia, priva da alegria de viver, 
põe obstáculos à liberdade e ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, então não 
presta culto ao verdadeiro Deus, mas a um 
ídolo. 
      Mas a mensagem central do relato é 
outra, e está ligada à fidelidade de Abraão. 
Ele pensou, erradamente, mas em boa fé, 
que Deus exigisse dele o seu filho.  

Pois bem, o patriarca declarou-se 
disposto a este sacrifício. E tentou fazê-lo, 
quis fazê-lo. E quis fazê-lo, porque sempre 
acreditara, sem reservas, no Senhor: tinha 
saído da sua terra, tinha renunciado à 
segurança que lhe dava a casa, à protecção 
que lhe vinha da família e da tribo a que 
pertencia (Gn 12, 1); tinha destruído as 
pontes que o ligavam ao passado; ora, tudo 
isto na certeza de que Deus haveria de 
realizar as suas promessas, dando-lhe uma 
terra, abençoando-o e, acima de tudo, 
dando-lhe uma numerosa descendência, 
como lhe prometera. 
      Mesmo quando lhe pareceu que Deus 
se contradizia, perante os aparentes 
absurdos da vida, Abraão manteve 
inabalável a sua fé. A certa altura pareceu-    
-lhe que Deus o queria mesmo privar de 
tudo: do passado (a terra e a casa paterna) 
e do futuro (a posteridade);  e,  no  entanto,  
 
 

também nesta dramática situação, conti-
nuou a acreditar na fidelidade do Senhor. 
De facto, Abraão, superou (venceu) todas a 
provas. 
      Ora, também no início desta Quaresma, 
a fé de Abraão é posta como modelo para 
quem quer entregar nas mãos do Senhor, a 
própria vida. 
      Então, como aconteceu com Abraão, 
cada um de nós, certamente ouvirá do 
Senhor, as promessas de alegria, de 
prosperidade e de paz. Naturalmente que 
sim. Mas nem tudo é «cor-de-rosa». Porque 
experimentará também as desilusões, e terá 
que enfrentar momentos difíceis. Então 
aqui, será chamado a manter firme a sua 
fé, em situações que lhe parecerão 
absurdas. E acima de tudo, deverá alimen-
tar sempre a convicção de que Deus não o 
desiludirá. 
      Depois o relato termina com uma nova e 
solene evocação das promessas do Senhor, 
acerca da sua descendência e das bênçãos. 
(v. 15-18). São, aliás, repetidas a Abraão, 
depois de ter passado a prova, exactamente 
para lhe infundir nova coragem e aumentar 
a sua fé. 
      Abraão morreu «sem ter obtido os bens 
prometidos, mas tendo-os somente visto e 
saudado de longe» (Hb 11, 11-13). 
      Então, como ele, também o verdadeiro 
crente confia no Senhor, mesmo quando a 
expectativa da realização das suas 
promessas se prolonga para além de todos 
os limites e as aparências parecem até 
demonstrar o contrário. 
     E escrito isto, impões-se a pergunta: E 
como estamos nós de fé? 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 115(116), 10-15,16-17, 18-19 

 

Monição:  
 

O Salmo Responsorial que vamos meditar lembra-
nos que a nossa confiança em Deus e na Sua 
misericórdia deve ser absoluta e total. 
 

Refrão:         ANDAREI NA PRESENÇA DO SENHOR 

                       SOBRE A TERRA DOS VIVOS. 
 

 Ou:                CAMINHAREI NA TERRA DOS VIVOS 

    NA PRESENÇA DO SENHOR. 
 

Confiei no Senhor, mesmo quando disse: 
«Sou um homem de todo infeliz». 
É preciosa aos olhos do Senhor 

a morte dos seus fiéis. 
 

Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva: 
quebrastes as minhas cadeias. 
Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor, 
invocando, Senhor, o vosso nome. 
 

Cumprirei as minhas promessas ao Senhor 

na presença de todo o povo, 
nos átrios da casa do Senhor, 
dentro dos teus muros, Jerusalém. 

 

 

 
 

 2.ª Leitura (Rm 8, 31b-34) 

 
Monição:  
 

S. Paulo lembra-nos o infinito amor que Deus nos 
demonstrou, entregando-nos o Seu amado Filho, para 
ser sacrificado por nós. 

 

 Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Romanos 

 
Irmãos: 31bSe Deus está por nós, quem estará 

contra nós? 32Deus, que não poupou o seu próprio 
Filho, mas O entregou à morte por todos nós, como 

não havia de nos dar, com Ele, todas as coisas? 
33Quem acusará os eleitos de Deus? Deus, que os 
justifica? E quem os condenará? 34Cristo Jesus, que 
morreu, e mais ainda, que ressuscitou e que está à 

direita de Deus e intercede por nós?  
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação: 

 
Leitor: esta 2.ª Leitura é de proclamação 

difícil. A mensagem torna-se mais veemente 
porque apresentada de forma interrogativa. Mas, 
onde colocar a entoação da pergunta? Regra 
geral é no início das frases que a voz a assinala, 
é no início da frase que a interrogação começa. 
Por fim, vale para todas as leituras, mas para 
esta em particular, a aclamação final (Palavra do 
Senhor!) deve ser preparada com um razoável 
silêncio. 

 

Comentário: 

 
A meio da sua carta, Paulo, depois de 

ter considerado o projecto que Deus quer 
realizar – que é a salvação de toda a 
Humanidade – não pode deixar de gritar a 
sua alegria. Diz ele:  «Se Deus está por nós, 
quem estará contra nós?» (v. 31).  
      Depois prossegue, imaginando que os 
pecadores serão levados perante o tribunal 
de Deus, num processo relativo às suas 
acções. Sabem ser culpados de todo o mal 
que praticaram. Porém, chegado ao lugar 
do julgamento, eis a grande surpresa: 
ninguém se apresenta para os acusar e 
nenhum juiz se levanta para os condenar! – 
extraordinário!! 
      Deus, o único que poderia levantar-se 
como testemunha de acusação, é, pelo 
contrário, quem os defende! Como os pode 
acusar, depois de os ter amado ao ponto de 
lhes entregar o próprio Filho Unigénito?       
(v. 32-33) – simplesmente admirável! 
      É que Jesus, por seu lado, não pode 
pronunciar uma sentença de condenação 
contra os pecadores. E não pode, porque 
foram os seus melhores amigos, e por eles 
sacrificou a sua vida (v. 34). 
      Ora, esta breve leitura que lemos, 
contém uma declaração incontestável,  que       
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é esta: o amor do Pai é definitivo e gratuito, 
e não há pecado algum que possa cancelar 
este amor, ou seja, não há infidelidade do 
ser humano mais forte que este amor. 
      Não podemos esquecer nunca que, por 
mais “malvados” que sejamos, nunca ven-
ceremos Deus, pois a sua vontade é que 
todos os homens e mulheres se salvem. 
      Vivamos, então, na alegria desta 
certeza. 
________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

 

Monição:  
 

A mensagem de Cristo deve ser escutada e vivida. 
Deus Pai recomenda-o solenemente. 
 

Refrão: 
 

Louvor a Vós, Jesus Cristo, Rei da eterna glória 
   

No meio da nuvem luminosa,  
ouviu-se a voz do Pai: 
«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O». 

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 9, 2-10) 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 

 

Naquele tempo, 2Jesus tomou consigo Pedro, 
Tiago e João e subiu só com eles para um lugar 
retirado num alto monte e transfigurou-Se diante deles. 
3As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal 
brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as 
poderia assim branquear. 4Apareceram-lhes Moisés e 
Elias, conversando com Jesus. 5Pedro tomou a palavra 

e disse a Jesus: «Mestre, como é bom estarmos aqui! 
Façamos três tendas: uma para Ti, outra para Moisés, 
outra para Elias». 6Não sabia o que dizia, pois estavam 
atemorizados. 7Veio então uma nuvem que os cobriu 

com a sua sombra e da nuvem fez-se ouvir uma voz: 
«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O». 8De 
repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a 
não ser Jesus, sozinho com eles. 9Ao descerem do 

monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a 
ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do 
homem não ressuscitasse dos mortos. 10Eles 
guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si 

o que seria ressuscitar dos mortos. 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Por falta de espaço não se fará um 
comentário completo a este Evangelho, mas 
apenas uma pequena introdução. 
      Todos os anos, no segundo domingo da 
Quaresma, é proposto o tema da transfigu-
ração de Jesus. A mensagem deste trecho 
não é imediatamente clara nem fácil, pois é 
transmitida com uma linguagem e imagens 
simbólicas que pedem uma explicação. 
      A cena passa-se num lugar retirado, 
num monte alto, para onde Jesus levou três 
dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João  
(v. 2), os mesmos que irão mais tarde teste- 
       

 

4 –  Para que os doentes que estão em agonia 
acreditem no grande amor de que Deus lhes tem 
e se entreguem nas mãos do Salvador, 

oremos, irmãos. 
 

5 –  Para que os membros desta comunidade Paroquial 
recebam a luz de Cristo transfigurado 
e vivam sempre na presença do Senhor, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

      No trabalho diário, mantém sempre um 
semblante leve e alegre; sê sempre cordial 
para com os teus colegas de luta. 
Demonstra esta nobreza, para que, vendo-a 
e sentindo-a, te imitem. E assim criarás um 
bom ambiente, um bom clima, naquele que 
é o espaço do teu trabalho onde passas 
talvez um terço da tua vida. 

Sê sempre bem educado para com 
todos, muito antes de exigires que os outros 
o sejam para ti. E lembra-te que a força do 
exemplo é tão grande, tão convincente e tão 
eficaz, ao ponto de valer mais do que 
muitas e muitas palavras. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 
(Escândalos na Igreja) 

 

Olhai para a Igreja, tão santa e pecado-
ra como é; olhai para os seus defeitos e 
para os seus pecados sem perder de vista a 
santidade das pessoas que hoje trabalham 
para ela. 

                             (Vatican Insider, 24-02-2012) 
____________________________________________ 

Oração da Igreja 
 

Intenções 
 

Durante este mês de Março, a Igreja 
reza pelas seguintes intenções: 
 

Intenções gerais (Universal): 
 

– Cientistas ao serviço do bem. Para 
que todos aqueles que se dedicam à 
investigação científica se ponham ao 
serviço do bem integral da pessoa humana. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Contributo da mulher na Igreja. 
Para que se reconheça cada vez mais o 
contributo específico da mulher na vida da 
Igreja. 
___________________________________ 
 

Não sou nada; sou apenas um instru-
mento, um pequeno lápis nas mãos do 
Senhor, com o qual Ele escreve aquilo que 
deseja. Por mais imperfeitos que sejamos, Ele 
escreve magnificamente. 
 

                                      (Madre Teresa de Calcutá) 
 
 
 

munhar a sua agonia no Getsémani (Mc 14, 
33). Marcos sublinha o facto de ter subido 
só com eles. 
      Jesus comporta-se como os rabis que, 
quando queriam revelar um segredo ou 
transmitir um ensinamento particularmente 
importante, costumavam retirar-se com os 
discípulos para um lugar isolado, longe de 
ouvidos indiscretos, para evitar serem 
ouvidos por quem não estava em condições 
de entender, ou podia até compreender mal 
tudo quanto dissessem. 
      Já no Sinai a palavra de Deus não tinha 
sido dirigida directamente a todo o povo. 
Como sabemos, Moisés tinha subido em 
direcção a Deus, sozinho da primeira vez 
(Ex 19, 2s), e acompanhado depois por três 
pessoas de relevo: Aarão, Nadab e Abiú  
(Ex 24, 1). De facto, o lugar das mani-
festações do Senhor não era acessível a 
todos. Quer dizer: para alguém se poder 
aproximar dele eram necessárias disposi-
ções particulares e uma grande santidade. 
      Ora, o facto de Jesus ter reservado a 
sua revelação para alguns discípulos, e de 
no final ter recomendado que não a 
divulgassem (v. 9-10), indica que os tornou 
participantes de uma experiência muito 
significativa, mas ainda demasiado elevada 
para poder ser compreendida por todos. (Na 
nossa linguagem humorística diriamos hoje 
“era muita areia para as suas camionetas”). 
      Então a revelação aconteceu num alto 
monte (v. 2) que a tradição cristã identificou 
com o Tabor, a montanha coberta de 
pinheiros, carvalhos e terebintos (árvore 
cornalheira) que surge isolada no centro da 
extensa planície de Esdrelon. Desde 
tempos muito antigos que no cimo existia 
um altar onde eram oferecidos sacrifícios às 
divindades pagãs. Hoje o lugar convida ao 
recolhimento, à reflexão, à oração e os 
peregrinos que o visitam sentem-se 
naturalmente levados a erguer o olhar ao 
céu e o pensamento a Deus. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 

 
1 –  Para que a nossa Diocese e suas Paróquias 

escutem a voz do Espírito que as convida 
a converterem-se claramente ao Evangelho, 

oremos, irmãos. 

 
2 –  Para que na nossa Pátria e em todo mo mundo 

surjam homens responsáveis e decididos 
que trabalhem pelo bem dos cidadãos, 

oremos, irmãos. 

 
3 –  Para que os cristãos do Oriente e do Ocidente 

sejam homens e mulheres de fá como Abraão 
e obedeçam sempre à voz de Deus, 

oremos, irmãos. 
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