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sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. 
Ele exterminará os carros de guerra da terra 
de Efraim e os cavalos de Jerusalém; o arco 
de guerra será quebrado. Proclamará a paz 
para as nações. O seu império irá de um 
mar ao outro, e do rio às extremidades da 
terra! (Zac 9, 9-10). 

Esta perspectiva da esperança 
messiânica ficará um pouco “adormecida” 
até ser de novo “acordada” pelo Messias 
Jesus, “manso e humilde de coração” (Mt 
11, 29) que proclamou “bem-aventurados os 
construtores da paz” (Mt 5, 9) e que entrou 
montado num jumentinho em Jerusalém, 
entre aclamações de júbilo e gritos de 
alegria (Mt 21, 1-10). (continua...) 

____________________________________________ 

Os Papas 
(de São Pedro ao Papa Francisco) 

“São Vitor”   

(189 – 199) 
 

De origem africana, impôs a todas as 
Igrejas o uso romano de celebrar a festa 
pascal a um domingo, ameaçando 
excomungar todos os insubmissos, sem 
excepção. 

 

“São Zeferino”   

(199 – 217) 
 

Romano, foi um Papa simples, 
mantendo perto de si Calisto, que o ajudou 
em troca de vir a ser seu sucessor. 
Destaca-se a obrigatoriedade de comungar 
pela Páscoa quando se atingisse a 
puberdade. 

 

“São Calisto I”   

(217 – 222) 
 

Natural de Roma, ordenou aos padres 
o voto de castidade  e  proibiu o matrimónio 

 

entre consanguíneos até à sétima geração, 
reduzindo posteriormente até ao quarto 
grau. Ainda autorizou a união entre 
escravos e mulheres livres. 
 

“Santo Urbano I”   

(222 – 230) 
 

De origem romano, teve um pontificado 
marcado pela continuação da luta contra 
Hipólito, o primeiro anti-papa da História. Foi 
o primeiro a utilizar os cálices e patenas em 
vidro e prata. 
____________________________________________ 

Cordeiros ou Leões? 
 

Às vezes, as notícias mais insignifi-
cantes trazem consigo um ensinamento 
importante. Uma vez, dois equilibristas, que 
faziam parte de um circo italiano, 
resolveram casar-se na jaula dos leões. A 
notícia pode parecer sem significado, mas 
leva à seguiinte reflexão: são poucos os que 
se casarm numa jaula de leões, mas são 
muitos os que, depois de casados, levaram 
os leões para casa. Porque leões,  e  dos  
mais ferozes,  são as altercações, as 
guerras, as discussões violentas, as 
reacções inoportunas. Todas estas coisas 
parecem-se com dentes afiados de leões 
que, sem piedade, destroem e matam a 
harmonia do lar. Porque é que não reparas 
se, na tua casa, o ambiente é próprio de 
leões ou de mansos cordeiros? Não 
duvides: é mais agradável escutar notas da 
Avé Maria de Schubert do que rugidos de 
leão. 

«Tens  de viver o teu baptismo no lugar 
onde o Senhor te colocou. Se te deu 
vocação para o matrimónio, é nele que 
deves viver a tua fé e a graça que o Senhor 
te dá. “Sujeitai-vos uns aos outros no temor 
de Cristo.  As mulheres  sejam submissas a 
 

seus maridos, como ao Senhor, pois o 
marido é a cabeça da mulher, como Cristo é 
a cabeça da Igreja, Seu Corpo, do qual Ele 
é o Salvador» (Ef 5, 21). 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Cada dia, nova etapa de trabalho 
iniciamos! Lembra-te de agradecer a Deus 
Pai o ensejo do repouso que te concedeu, e 
prepara-te para executares as tarefas de 
que estás encarregado, com alegria e boa 
vontade. Nunca revoltado, nem contrariado. 
Agradece-Lhe também o trabalho que te 
proporciona o “pão de cada dia” e procura 
executá-lo da melhor forma que fores 
capaz. Sempre com alegria e nunca 
revoltado nem contrariado. Porque o 
trabalho bem executado traz-nos a alegria 
do dever cumprido. 
____________________________________________ 

 

Se o estrume não é santo, 
 é certo que faz milagres. 

____________________________________________ 

H u m o r 
 

Estas loiras 

Pergunta a dona da casa à empregada 
loira: 

– Já mudou a água aos peixinhos? 
– Não, minha senhora! Ainda está lá 

toda, que eles têm bebido muito pouca! 
____________________________________________ 

A Fechar 

 

Por que te zangas, se zangando-te 
ofendes a Deus, incomodas ou outros, 
passas tu mesmo um mau bocado... e por 
fim tens de te acalmar? 
____________________________________________ 
 

Até para a semana se Deus quiser. 
 

 

II Dom. da Quaresma 
 

A Quaresma é um retiro aberto que a 
Igreja proporciona aos fiéis para reflectirem 
mais profundamente no mistério de Deus e 
nos apelos que Ele faz no interior de cada 
uma das nossas vidas. Parece-nos indis-
pensável, nos tempos que correm, parar, 
ouvir, decidir caminhos, até porque, no 
decurso da nossa vida diária, não temos 
condição de disponibilidade para o fazer. 

Assim sendo, a Quaresma torna-se 
tempo de enriquecimento: alimento a minha 
fé, faço progressos na caridade, domino-me 
mais, rezo melhor, colaboro na vida 
paroquial. 
____________________________________________ 

Introdução 

 

Perder a cabeça por alguém, na 
linguagem popular, é sinónimo de 
enamorar-se. O ímpeto (impulso) de amor 
não renega o racional, mas ultrapassa-o, 
abre novos horizontes, levanta voo para um 
mundo de inesperadas emoções. 

A fé é uma escolha ponderada. Jesus 
recorda-o àqueles que tencionam tornar-se 
seus discípulos: «Quem de entre vós, 
querendo construir uma torre, não se senta 
primeiro para calcular a despesa e ver se 
tem com que a concluir?» (Lc 14, 28). Mas é 
também uma entrega confiante, completa e 
incondicional a Deus, é elevar-se em 
direcção a Ele, e pede portanto um 
desapego deste mundo e da sua lógica, é      
– digamos - perder a cabeça. 

Francisco de Assis que, durante a 
cruzada, se apresentava inerme (inofensivo, 
porque desarmado) ao sultão, foi gozado e 
tomado por louco pelos cruzados. Não era 
doido, mas seguia uma lógica diferente, ou 
seja, estava enamorado por Cristo e 
acreditava verdadeiramente no Evangelho. 

Na linguagem do Antigo Testamento 
este “perder a cabeça” é dado pela imagem 
do dormitar, ou do sonho. Vejamos: Durante 
o sono de Adão foi criada a mulher (Gn 2, 
21); quando o torpor (adormecimento) cai 
sobre Abraão,  o  Senhor  vem  estabelecer  
 

 

 

 

um pacto com ele (primeira leitura) no 
monte da transfiguração os três discípulos 
contemplam a glória do Senhor quando são 
vencidos pelo sono (Evangelho). Parece 
quase que um certo embotamento (sonolên-
cia) das faculdades do homem seja a 
premissa necessária para as revelações e 
intervenções de Deus. 

É verdade: só quem perde a cabeça por 
Cristo pode acreditar que, morrendo por 
amor, se chega à vida.  
___________________________________________ 

1.ª Leitura  
(Gn 15, 5-12. 17-18) 

 

Monição:  
 

Abraão aparece-nos aqui como modelo de fé. O 
seu diálogo com Deus culmina na celebração da 
aliança. A fidelidade de Abraão ajudar-nos-á a viver a 
nossa aliança baptismal. 

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Génesis 
 

Naqueles dias, 5Deus levou Abraão para fora de 
casa e disse-lhe: «Olha para o céu e conta as estrelas, 
se as puderes contar». E acrescentou: «Assim será a 
tua descendência». 6Abraão acreditou no Senhor, o 
que lhe foi atribuído em conta de justiça. 7Disse-lhe 
Deus: «Eu sou o Senhor que te mandou sair de Ur dos 
caldeus, para te dar a posse desta terra». 8Abraão 
perguntou: «Senhor, meu Deus, como saberei que a 
vou possuir?» 9O Senhor respondeu-lhe: «Toma uma 
vitela de três anos, uma cabra de três anos e um 
carneiro de três anos, uma rola e um pombinho». 
10Abraão foi buscar todos esses animais, cortou-os ao 
meio e pôs cada metade em frente da outra metade; 
mas não cortou as aves. 11Os abutres desceram sobre 
os cadáveres, mas Abraão pô-los em fuga. 12Ao pôr do 
sol, apoderou-se de Abraão um sono profundo, 
enquanto o assaltava um grande e escuro terror. 
17Quando o sol desapareceu e caíram as trevas, um 
brasido fumegante e um archote de fogo passaram 
entre os animais cortados. 18Nesse dia, o Senhor 
estabeleceu com Abraão uma aliança, dizendo: «Aos 
teus descendentes darei esta terra, desde o rio do 
Egipto até ao grande rio Eufrates». 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 
Na leitura aparece (ou não) a palavra 

“Abrão”: pois é mesmo assim que se lê. 
Óbviamente que se o Leccionário que utilizamos 
usar o nome “Abraão” (em vez de Abrão), lemos 
como lá estiver. O  correcto  seria ler   “Abrão”, já  
 

que estamos a ler o capítulo bíblico n.º 15, 
quando só no capítulo 17, versículo 5 é que Deus 
muda o nome de “Abrão” para “Abraão”.  

Atenção às vozes: Narradôr, Deus e Abraão.  
Entretanto, há palavras difíceis, tais como: 

descendência / abutres / cadáveres / brasido 
fumegante / archote / Eufrates / (e outras). 
 

Comentário: 
 

 Num texto dotado de grande beleza, 
deixa-se-nos ver como é que a promessa 
divina de dar em posse a terra de Canaã à 
descendência da Abraão (Gn 12, 7) se 
haverá de cumprir, apesar de não ter filhos 
da sua esposa Sara (v. 3); aqui esta 
promessa aparece rubricada com um 
tradicional rito de aliança. 

V.6 – «Abrão acreditou». «A fé de 
Abraão é crer numa promessa humana-
mente irrealizável. Deus reconheceu-lhe o 
mérito deste acto (Dt 24, 13; Salm 105, 31), 
o que lhe foi atribuído em conta de justiça, 
já que o é o homem a quem a sua rectidão 
e a sua submissão tornam agradável a 
Deus. São Paulo utiliza este texto para 
provar que a justificação depende da fé e 
não das obras da Lei; mas a fé de Abraão 
determina a sua conduta, é princípio de 
acção, e São Tiago pode invocar o mesmo 
texto para condenar a fé ‘morta’, sem as 
obras da fé» (Bíblia de Jerusalém);  Rom 4, 
9-12 e Tg 2, 21-23. A fé de Abraão é posta 
em evidência não apenas aqui, mas 
também ao obedecer para deixar a sua terra 
(Gn 12, 4) e para sacrificar o seu filho Isaac 
(Gn 22, 1-4).  

V.8-10 – «Como saberei que a vou 
possuir?» O relato alcança uma 
extraordinária beleza e dramatismo. Com 
efeito, Abraão, apesar de não ter dúvidas 
(como se disse para a promessa da 
descendência: v. 6), pede um sinal a Deus. 
E Deus não se limita a dar-lhe um sinal, 
mas condescende até ao ponto de mandar 
dispor as coisas para a celebração de um 
rito de aliança segundo os costumes da 
época: manda-lhe esquartejar uma vitela, 
uma cabra e um carneiro. Então havia o 
costume de selar alianças com este rito, 
para nós estranho, mas muito significativo: 
aqueles que faziam um contrato passavam  
 
 

Escala da Semana  –   Leitores  –  21 de Fevereiro   –  II Dom. da Quaresma  (Ano C) 

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Rui Cardoso    Graça Coelho    

Avisos Luís Miguel    Jorge Moreira    

Admonição         

1.ª Leitura Filomena Mendes Sofia Correia Cristina Ferreira Elsa Ferreira Paula Carvalho Sónia Raquel Lurdes Almeida Isabel Matos 

2.ª Leitura Joaquim Mendes Raquel Silva Paulo Neto Bárbara Brito Martinho Matos Salomé Nóbrega Cristóvão Neto Eulália Çonç. 

Oraç.  Fiéis Ermelinda Pinh.º Catarina Torres (Catequese) Manuel Pereira Carla Sousa Artur Nóbrega Luisa Abreu Ricardo Brito 

Ação Graças         

Suplente Fernanda Costa    Glória Martins    

 

N.º  380  –   Ano VII   –   21-02-2016   
II Domingo da Quaresma –  Ano C 

www.paroquiascesf.com 



 

entre as metades a sangrar de animais 
esquartejados invocando sobre si a mesma 
sorte daqueles animais sacrificados, caso 
viessem a falhar ao contrato ou aliança (Jer 
34, 18-19).  

V.11-12 – «Os abutres desceram... Um 
sono profundo... um grande e escuro 

terror». Mais uma vez o relato apresenta 
Deus a pôr à prova Abraão, e precisamente 
na mesma ocasião em que lhe dava um 
sinal; com efeito, apesar de Abraão ter tudo 
preparado, Deus atrasa a sua manifestação 
(v.17-18); mas Abraão não desiste de 
esperar, enquanto ia afugentando as aves 
de rapina, até que o dia chega ao fim, o 
momento em que o Patriarca se sente 
exausto e sobretudo angustiado interior-
mente, a ponto de se interrogar: Não teria 
sido tudo isto uma ilusão? Matar todos 
aqueles animais não tinha sido uma 
loucura? Cai a noite – também os místicos 
falam da «noite escura» – mas Abraão não 
arreda pé, porque está certo de que Deus 
não pode falhar.  

V.17 – «Um brasido fumegante e um 
archote de fogo». Eis senão quando Deus 
se manifesta nestes dois símbolos que 
«passaram por entre os animais cortados»: 
assim Deus é apresentado a dizer-lhe 
veladamente, mas com a suficiente clareza 
para um homem de fé, que Ele mantinha 
firme a sua palavra, que a promessa não 
deixaria de vir a realizar-se! Note-se que 
este rito de aliança não é bilateral (como o 
do Sinai, em Ex 24, 6-8): para que se 
efective aquilo que é mera iniciativa divina, 
obra de Deus, basta a sua fidelidade; ao 
homem apenas compete dispor as coisas 
para que Deus actue – partir os animais – e 
não estorvar a acção divina – sacudir as 
aves de rapina. «A chama e o fumo 
simbolizam a Deus; a chama, por ser 
brilhante e quase imaterial e o fumo por ser 
impenetrável à vista, representavam a 
invisibilidade de Deus; Ex 3, 2; 19, 18; 24, 
17» (E. F. Sutcliffe). Os antigos semitas, 
como os árabes ainda hoje, utilizavam um 
forno portátil, com a forma de cone 
truncado, para cozer o pão: quando estava 
bem quente tiravam a lenha e introduziam a 
massa. 

V.18 – «Aos teus descendentes darei 
esta terra, desde a torrente do Egipto…», 
isto é, desde o wadi El-Arixe, que corre na 
época das chuvas do Sinai para o 
Mediterrâneo (não se trata do rio Nilo); nos 
tempos de Salomão o povo teve estes 
limites (1 Re 5, 1), uns limites ideais, «até 
ao Eufrates», no Iraque. Com estas 
palavras Deus aparece como o Senhor da 
Terra e o Senhor da História. 
___________________________________________________________ 
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Salmo Responsorial 

Sl 26 (27), 1.7-8.9abc.13-14 (R. 1a) 
 

Monição:  
 

O Senhor, é minha luz, e minha salvação. Este 
salmo coloca-nos dentro do ambiente deste Domingo. 
A luz, o rosto do Senhor, a busca de Deus, são 
expressões que nos orientam para Cristo transfigurado. 

 

Refrão:  
 

O Senhor é a minha luz  
e a minha salvação. 
 
O Senhor é minha luz e salvação: 
a quem hei-de temer? 
O Senhor é protector da minha vida: 
de quem hei-de ter medo? 
 
Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica, 
tende compaixão de mim e atendei-me. 
Diz-me o coração: «Procurai a sua face». 
A vossa face, Senhor, eu procuro. 
 
Não escondais de mim o vosso rosto, 
nem afasteis com ira o vosso servo. 
Não me rejeiteis nem me abandoneis, 
meu Deus e meu Salvador. 
 
Espero vir a contemplar a bondade do Senhor 
na terra dos vivos. 
Confia no Senhor, sê forte. 
Tem coragem e confia no Senhor. 

____________________________________________ 

2ª  Leitura (Fl 3, 17-4.1) 

 

Monição:  
 
A nossa pátria está nos céus. Estamos orientados 

para a eternidade. Aqui somos peregrinos e estran-
geiros. Mas tal não nos dispensa de nos preocuparmos 
com os problemas do mundo em que estamos 
inseridos. 

 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Filipenses 

 

Irmãos: 17Sede meus imitadores e ponde os olhos 
naqueles que procedem segundo o modelo que tendes 
em nós. 18Porque há muitos, de quem tenho falado 
várias vezes e agora falo a chorar, que procedem como 
inimigos da cruz de Cristo. 19O fim deles é a perdição: 
têm por deus o ventre, orgulham-se da sua vergonha e 
só apreciam as coisas terrenas. 20Mas a nossa pátria 
está nos Céus, donde esperamos, como Salvador, o 
Senhor Jesus Cristo, 21que transformará o nosso corpo 
miserável, para o tornar semelhante ao seu corpo 
glorioso, pelo poder que Ele tem de sujeitar a Si todo o 
universo. 4,1Portanto, meus amados e queridos irmãos, 
minha alegria e minha coroa, permanecei firmes no 
Senhor. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta leitura tem frases longas de difícil 
leitura. Requer, por isso mesmo, uma boa 
preparação, lendo em voz alta para alguém, 
testando se está a ser compreendido. 

 
 

O texto não tem palavras própriamente 
difíceis de lêr, ou de pronunciar, embora tenha 
frases difíceis. 

Pede-se muita preparação. 
 

Comentário: 
 

O Apóstolo incita os fiéis a viverem 
como «cidadãos do Céu» (v. 20), segundo o 
seu exemplo. 

V.17 –  «Sede meus imitadores». Sao 
Paulo tem a consciência plena de que, com 
todas as veras da sua alma, é um imitador 
de Cristo (1 Cor 11, 1), por isso é que se 
atreve a falar desta maneira tão arrojada    
(4, 9; 1 Cor 4, 16; 1 Tes 1, 6; 2 Tes 3, 7.9).  

V.18-21 –  Os «inimigos da Cruz de 
Cristo», que «se orgulham da sua 

vergonha», devem ser, mais provavel-
mente, os judaizantes, a quem Paulo visa 
nesta parte da sua carta (cf. 3, 1b ss), os 
quais antepõem ao valor salvífico da Paixão 
do Senhor a prática do rito da circuncisão, 
orgulhando-se de um sinal no membro viril, 
que o pudor e a decência obriga a 
esconder, e dogmatizam as prescrições 
alimentares (o ventre), endeusando-as; 
também poderia ser uma censura dirigida a 
cristãos moralmente depravados, o que é 
menos provável, dado o contexto em que 
Paulo está a falar. Não é deste corpo 
miserável (com marcas, como as da 
circuncisão, e com tantas limitações e 
mazelas) que o cristão se deve orgulhar, 
mas da sua condição de ressuscitado com 
Cristo, que lhe garantirá um futuro corpo 
glorioso, que transcende o próprio 
«universo» (v. 21).  

«A nossa pátria está nos Céus» –  (cf. 
Hbr 13, 14; 1 Pe 2, 11). A verdadeira pátria, 
da qual andamos como que desterrados, 
«os degredados filhos de Eva», é o Céu; 
mas, enquanto aqui «gememos» (2 Cor 5, 
1-14), não estamos dispensados de cumprir 
os nossos deveres e exercer os nossos 
direitos de cidadãos da pátria terrestre; e, se 
os não cumprimos responsavelmente como 
cidadãos da pátria terrestre, também não 
podemos chegar à pátria celeste; por isso, 
nada é mais falso do que entender a fé 
cristã como ópio do povo. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

 

Monição:  
 

Escutai-O. Sempre que procuramos viver em 
conformidade com o Evangelho estamos a trabalhar na 
nossa transfiguração e na transfiguração do mundo. 

 

Refrão:   Grandes e admiráveis  
     são as vossas obras, Senhor. 
 

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

____________________________________________ 

Evangelho  (Lc 9, 28b-36) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 28bJesus tomou consigo Pedro, 
João e Tiago e subiu ao monte, para orar. 29Enquanto 
orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas 
vestes ficaram de uma brancura refulgente. 30Dois 
homens falavam com Ele: eram Moisés e Elias, 31que, 
tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, 
que ia consumar-se em Jerusalém. 32Pedro e os 
companheiros estavam a cair de sono; mas, 
despertando, viram a glória de Jesus e os dois homens 
que estavam com Ele. 33Quando estes se iam 
afastando, Pedro disse a Jesus: «Mestre, como é bom 
estarmos aqui! Façamos três tendas: uma para Ti, 
outra para Moisés e outra para Elias». Não sabia o que 
estava a dizer. 34Enquanto assim falava, veio uma 
nuvem que os cobriu com a sua sombra; e eles ficaram 
cheios de medo, ao entrarem na nuvem. 35Da nuvem 
saiu uma voz, que dizia: «Este é o meu Filho, o meu 
Eleito: escutai-O». 36Quando a voz se fez ouvir, Jesus 
ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e, 
naqueles dias, a ninguém contaram nada do que 
tinham visto. 

 
Palavra da Salvação. 
 

 
Convém, antes de mais, notar um 

pormenor cronológico omitido na leitura 
litúrgica, mas nada despiciendo: «cerca de 
oito dias depois», em vez do habitual 
«naquele tempo». Com efeito, em todos os 
três Sinópticos, não é sem razão que se 
estabelece uma das raras ligações 
cronológicas entre este relato e o relato da 
confissão de fé de Pedro e do 1º anúncio da 
Paixão e Morte de Jesus. É uma ligação de 
grande alcance teológico: por um lado, a fé 
de Pedro é confirmada e ilustrada de forma 
singular com a glória divina que Jesus 
manifesta na sua Transfiguração; por outro, 
indica-se que a Cruz é o caminho da glória, 
como para Jesus, assim para os seus 
discípulos. 

V.8 – «Subiu ao monte para orar». O 
monte Tabor (562 m), na Galileia, segundo 
a tradição, ou, segundo muitos hoje pensam 
baseados em Mt 17, 1 e Mc 9, 2 que falam 
de «um monte elevado», o monte Hermon, 
sobranceiro a Cesareia de Filipe, no maciço 
central da Síria (o Antilíbano) com 2.759 
metros, a região por onde Jesus então 
andava (Mc 8, 27; 9, 1). São Lucas é o 
único a notar que Jesus subiu ali para fazer 
oração; também não diz que se 
transfigurou, mas que «se alterou o aspecto 
do seu rosto…», certamente com a 
preocupação de que os seus primeiros 
leitores de ambientes greco-romanos não 
pensassem que se tratava de alguma 
metamorfose própria das religiões mistéricas 

4 –  para que os homens e as mulheres que têm medo 
do sofrimento, da doença e da morte, 
descubram Cristo, luz do mundo e salvação, 
oremos ao Senhor. 

 
5 –  Para que os membros da nossa assembleia 

saibam estar ao lado dos mais necessitados, 
para os ouvir em silêncio e lhes dar as mãos, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 22 – Cadeira de São Pedro (Apóstolo); 

____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Antigo Testamento 

34.  O  recomeço do Sonho, depois       
       do exílio na Babilónia 
 

Um dos problemas a que o exílio 
prolongado dera origem fora a quebra da 
sucessão dinástica no trono de Judá, com o 
risco de se cortar a linha da descendência 
davídica, que era o filão da esperança 
messiânica. Por isso, além do reino 
reconquistado e do templo reconstruído, 
depois do exílio da Babilónia ficou como 
governador de Judá Zorobabel, que era da 
descendência de David (1Cro 3, 19). Foi ele 
um dos responsáveis pela reconstrução do 
templo, pela edificação do altar e pela oferta 
dos primeiros sacrifícios, no tempo do pós-
exílio (Esd 3, 2). Este é um período de 
grande exaltação do povo, de tal modo que 
começa a ver em Zorobabel aquele descen-
dente de David anunciado e esperado (Ag 
2, 20-23; Zac 4, 6b-10a). No entanto, não 
durou muito o entusiasmo, pois Zorobabel 
(que não era sequer rei, mas apenas 
governador nas mãos da Pérsia) desapa-
rece misteriosamente de cena e a 
monarquia acaba.  

O profeta Zacarias, o mesmo que tanto 
esperava de Zorobabel, ao deparar-se no 
meio de um povo sem rei, dominado por um 
reino estrangeiro, depois de uma história de 
guerras, dominações, exílios e sofrimento, 
recomenda que a coroa real se guarde no 
templo (Zac 6, 14) e começa a olhar para a 
esperança messiânica com uma perspectiva 
nova, só possível pela fé na verdade e no 
poder de Deus: corrige a perspectiva do rei 
triunfalista, para anunciar um rei que venha 
despojado de poder e desarmado de 
exércitos trazer a vitória que se conquista 
pela justiça e instaurar o Shalom que brota 
da humildade: “Exulta de alegria, filha de 
Sião! Solta gritos de júbilo, filha de 
Jerusalém! Eis que o teu rei vem a ti; ele é 
justo e vitorioso; ele vem, humilde, montado  
 
 
 
 

Mas a transfiguração de Jesus não 
deixa de apontar para a nossa própria 
transfiguração pela graça do Espírito do 
Senhor, como diz S. Paulo em 2 Cor 3, 18: 
«todos nós…, que reflectimos como num 
espelho a glória do Senhor vamos sendo 
transformados na sua própria imagem, cada 
vez mais gloriosa…». 

V.31 – «Falavam da morte d’Ele». 
Também só o 3.° Evangelho diz o assunto 
da conversa de Jesus com Moisés e Elias. 
Falavam da «saída» de Jesus, como se 
expressa o original grego, que a nossa 
tradução interpretou como «a morte», mas 
que também se poderia referir à Ascensão 
(menos provável); de qualquer modo, o uso 
do termo grego êxodo pode aludir ao 
carácter libertador da morte de Jesus, numa 
alusão à libertação da escravidão do Egipto. 

V.32-33 – «Estavam a cair de sono; 
mas, despertando...» Este pormenor 
exclusivo de Lucas pressupõe que a 
Transfiguração se deu de noite, enquanto 
Jesus fazia oração, pois gostava de orar de 
noite (Lc 6, 12; Mc 6, 46). A proposta de 
Pedro de construir «três tendas» (feitas de 
ramos de árvore), tem na devida conta a 
diferente dignidade de cada um e pretende 
prolongar aquele êxtase feliz.  

V.35 – «Este é o meu Filho, o meu 
Eleito». A Transfiguração é um confirmar da 
fé daquele núcleo duro dos Doze, as 
«colunas» do Colégio Apostólico; assim, o 
próprio Pai apresenta Jesus como o seu 
Filho. São Lucas, em vez de «o Amado» (Mt 
17, 5; Mc 9, 7), diz: «o meu Eleito», que é 
mais uma forma (e mais clara) de O 
designar como o Messias (Lc 23, 35; Is 42, 
1). Comenta São Tomás de Aquino: 
«Apareceu toda a Trindade, o Pai na voz, o 
Filho no homem, o Espírito na nuvem 
luminosa» (Sum. Th. 3, 45, 4, ad 2).  

V.36 – «Guardaram silêncio», por 
ordem de Jesus (Mc 9, 9-10) que pretende, 
a todo o custo, evitar a agitação popular à 
sua volta.  
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Para que as Igrejas do Oriente e do Ocidente 

tenham confiança no Senhor, como Abraão, 
e ensinem aos homens a fé que receberam, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –  Para que o nosso Bispo António, os presbíteros 
       e os diáconos, 

como os Apóstolos que viram Jesus transfigurado, 
escutem o Pai que os convida à santidade, 
oremos ao Senhor. 

 
3 –  Para que os cristãos procurem o rosto de Deus, 

na vida activa, na caridade e na oração 
e não esqueçam que a sua pátria está nos Céus, 
oremos ao Senhor. 
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