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Quaresma 

Ainda os 40 dias da Quaresma 

Quando encontramos números na 
Bíblia, devemos ter cautela ao 
interpretar o seu significado porque, 
muitas vezes, têm um valor simbólico, 
como já foi explicado no Jornal 
anterior.  Assim, quando se fala do 
número 40 ou de um seu múltiplo, não 
quer dizer que se trate exactamente 
de 40, trata-se de um tempo simbólico 
que pode ser longo ou breve. 

Por exemplo, é difícil acreditar que 
Elias tenha podido caminhar durante 
quarenta dias e quarenta noites até ao 
monte de Deus, o Horeb, depois de ter 
comido apenas pão cozido sob a cinza 
e de ter bebido um copo de água       
(1 Rs 19, 6-8); que Moisés tenha pas-
sado 40 dias e 40 noites no Sinai, sem 
comer pão e sem beber água (Êx 34, 
28); e que também Jesus tenha 
conseguido fazer o mesmo (Mt 4,2). 

O número 40 tinha muitos signi-
ficados, referia-se à vida de toda uma 
geração ou então indicava toda uma 
vida. Tinha também um outro 
significado que agora nos interessa de 
modo particular: indicava um período 
de preparação (mais ou menos longo) 
para um grande acontecimento. Por 
exemplo: o Dilúvio durou 40 dias e 40 
noites... e preparou uma humanidade 
nova; 40 anos passou o povo de Israel 
no deserto... para se preparar para 
entrar na terra prometida; durante 40 
dias fizeram penitência os habitantes 
de Nínive... antes de receberem o 
perdão de Deus; 40 dias e 40 noites 
caminhou Elias... para chegar ao 
monte de Deus; 40 dias e 40 noites 
jejuaram Moisés e Jesus... para se 
prepararem para a sua missão. Então, 
para preparar a maior das festas 
cristãs, a Festa da Páscoa da 
Ressurreição de Cristo, quantos dias 
seriam necessários?... 40, natural-
mente! 

 
 

Introdução 
 

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

A fé é uma escolha ponderada. 
Jesus recorda-o àqueles que ten-

cionam 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 Evan-
gelho. 

Na linguagem do Antigo Testa-
mento 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 de hoje); no monte 
da transfiguração os três discípulos 
contemplam a glória do Senhor 
quando são vencidos pelo sono 
(Evangelho de hoje). Parece quase 
que um certo embotamento (sonolên-
cia) das faculdades do homem seja a 
premissa necessária para as revela-
ções e intervenções de Deus. 

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

 
 

Antífona de Entrada 
 

Diz-me o coração: «Procurai a face do 
Senhor». 
A vossa face, Senhor, eu procuro; 
não escondais de mim o vosso rosto. 

Ou: 

Lembrai-vos, Senhor, das vossas 
misericórdias e das vossas graças que 
são eternas. 
Não triunfe sobre nós o inimigo. 
Senhor, livrai-nos de todo o mal. 
 

 

1.ª Leitura 
 (Gn 15, 5-12.17-18) 

 

Monição:  
 

O texto do Livro do Génesis fala-nos 
da aliança que Deus realizou com Abraão, 
pai  do  Povo  eleito  e das promessas que 
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 lhe fez. Jesus veio celebrar a nova e 
definitiva aliança com o novo Povo de 
Deus, a Santa Igreja. 

 
 

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». 6Abrão 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». 8Abrão pergun-
tou: «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». 
10Abrão 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 três vozes: Narradôr, Deus 
e Abraão.  

Entretanto, há palavras difíceis, tais 
como: descendência / abutres / cadáveres 
/ brasido fumegante / archote / Eufrates / e 
outras que entendas necessário.. 

 

Comentário à Primeira Leitura: 
 

O sonho de todos os nómadas do 
deserto é o de possuir uma terra onde 
a água não seja extraída dos poços, 
mas caia do céu; uma terra onde as 
chuvas regulares e abundantes permi-
tam cultivar campos de grão, vinhas e 
árvores de fruto; uma terra onde se 
estabelecer, juntamente com a própria 
família, e viver em paz, «repousando 
debaixo da sua parreira e da sua 
figueira, sem que ninguém o amedron-
te» (Mq  4, 4). 

Abraão é um destes nómadas: 
partiu de um país longínquo, durante 
anos deslocou-se de um lugar para o 
outro como viajante sem destino. Está 
velho e sem filhos. A sua vida parece 
encaminhada para uma conclusão 
(fim) fracassada. Um dia, porém, 
recebe a revelação do Senhor que lhe 
promete aquilo que ele sempre 
desejou, mas que nunca pôde obter: 
uma terra e uma descendência 
numerosa como as estrelas do céu. 

Ora, por que motivo Deus tomou a 
iniciativa de fazer estas promessas a 
Abraão? Porquê a ele e não a outros? 
Seria talvez o melhor dos homens da 
terra? 

Os rabinos do tempo de Jesus –  
convencidos como estavam de que o 
Senhor só concede favores a quem os 
merece – afirmavam que Abraão tinha 
atraído as bênçãos de Deus porque 
tinha praticado a misericórdia e a 
justiça. 

Ora, isto uma suposição gratuita 
(sem fundamento). A Bíblia não refere 
nenhuma obra boa de Abraão e 
apresenta a chamada e as promessas 
como um dom gratuito (graça) de 
Deus. Abraão teve um único mérito, 
posterior, não antecedente: «acreditou 
no Senhor, o que lhe foi atribuído 
como justiça». 

É a primeira vez que na Bíblia se 
diz que um homem teve fé em Deus. 
      O verbo que nós traduzimos como 
“acreditar”, em hebraico significa 
apoiar-se a um fundamento sólido, 
estável, seguro. Não indica  uma  
adesão  intelectual  a  alguns dogmas 
(crença), mas uma confiança incon-
dicional concedida a uma pessoa. 
Uma imagem expressiva pode ser a 
da esposa: quando ela afirma que 
«acredita no seu marido» quer dizer 
que confia cegamente nele, que põe 
nele toda a sua esperança, que lhe 
confia o seu futuro e até a sua própria 
vida. 

Também aqui, Abraão ouviu a voz 
de Deus e abandonou-se nos seus 

braços, deu-lhe crédito, certo de que 
não iria ser traído. Por esta fé, Deus 
aceitou-o como justo. É uma 
afirmação importante, retomada 
também por Paulo (Rm 4, 3; Gl 3, 6). 
Significa que Deus considerou Abraão 
justo, não porque o viu fazer acções 
virtuosas e meritórias, mas porque ele 
estabeleceu uma relação justa com o 
Senhor, confiou nas suas palavras, na 
sua promessa, ficou firme mesmo 
quando as aparências podiam levá-lo 
a pensar o contrário. 

A Leitura descreve a resposta do 
Senhor a esta fé: depois de ter feito a 
sua promessa, Deus faz um rito para a 
sancionar (aprovar). 

Nos povos antigos da Mesopo-
tâmia, os pactos solenes eram es-
tipulados com uma cerimónia: pegava-    
-se num animal (um boi, um cabrito, 
uma ovelha) e esquartejava-se; depois 
disso, aqueles que se empenhavam 
no juramento de fidelidade, passavam 
pelo meio das carnes, pronunciando 
esta fórmula: «Se eu traír o pacto 
(contrato), que eu seja cortado em 
bocados como este animal!» 

Depois, na segunda parte da 
Leitura, Deus confirma as suas 
palavras, realizando este rito de 
aliança. Tudo acontece numa mis-
teriosa visão. Após ter feito a sua 
promessa, o Senhor manda que 
Abraão mate os animais. Ele assim o 
fez, dispondo metade em frente da 
outra metade; depois, um brazido 
fumegante e um archote de fogo 
passaram entre os animais cortados. 
      Notemos que somente Deus faz o 
gesto da aliança. Abraão não passa 
por entre as carnes dos animais. A 
promessa de Deus é absolutamente 
incondicional, Ele não pretende nada 
em troca. Sabe que nada pode pedir, 
porque os filhos do patriarca, serão 
muitas vezes incrédulos e infiéis. 
Aliás, durante o êxodo, chegarão até a 
pensar que o Senhor os tenha levado 
ao deserto para os fazer perecer    
(Nm 14, 1-9). 

É… as promessas de Deus  ao  
homem são sempre gratuitas. Os pro-
fetas apresentam Deus como o marido 
sempre fiel, mesmo quando a esposa 
o atraiçoa (Is 54, 5-10). O seu amor 
não se rende perante nenhuma 
traição. 
 

 

Citação 
«Uma fé que não duvida 

é uma fé morta» 

(Miguel de Unamuno) 
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Salmo Responsorial 
Sl 26 (27), 1.7-8.9abc.13-14 (R. 1a) 

  

Monição: 
 

 Aclamemos a Jesus. Ele é nossa luz 
e salvação e também nós ansiamos por 
vê-Lo face a face. 

  

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. 

 
 

2.ª Leitura (Filp 3, 1 - 4,1) 

 

Monição:  
 

São Paulo anima-nos a viver a sério a 
nossa vida de cristãos, de filhos de Deus, 
com os olhos postos na nossa pátria que é 
o Céu. 

  
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 transfor-

mará 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 estás a ser 
compreendido. O texto não tem palavras 
própriamente difíceis de lêr, ou de 
pronunciar, embora tenha frases difíceis. 

Pede-se muita preparação. 
 

Comentário à Segunda Leitura: 
 

Quando ouvimos falar dos 
«inimigos de Cristo», pensamos talvez 
nos ateus, nos membros das seitas 
fanáticas, em quem se comporta de 
modo dissoluto (desonesto). No trecho 
da carta de Paulo que hoje lemos, os 
inimigos de Cristo são identificados 
como um grupo de cristãos da 
comunidade de Filipos. Para estes – 
diz o apóstolo – «têm por deus o 
ventre, orgulham-se da sua vergonha 
e só apreciam as coisas terrenas». 

Qual é o seu pecado? Para nós a 
expressão evoca a sensualidade, a 
procura desenfreada dos prazeres da 
comida e do sexo. Na realidade, Paulo 
refere-se provavelmente ao erro de 
quem reduz a fé à observância de 
práticas tradicionais como a circun-
cisão, a abstenção de alguns 
alimentos, os jejuns e privações 
extenuantes. Trata-se – como Paulo 
releva com sarcasmo – de comporta-
mentos que têm, todos eles, alguma 
referência... ao ventre. 

Mas então podemo-nos perguntar 
se para sermos «amigos da cruz de 
Cristo» é necessário sofrer, mortificar-    
-se, fazer sacrifícios, renunciar a tudo 
aquilo que é agradável. 

Ora bem: mortificar-se, significa 
fazer-se morrer, e nós queremos viver, 
não morrer. 

A morte, qualquer que seja o 
aspecto que possa assumir, aparece-         
-nos sempre como um mal.  

Mas nem tudo aquilo que a nós 
parece vida, o é realmente. E os 
amigos da cruz de Cristo são 
chamados a renunciar apenas àquilo 
que não é vida. 

     Paulo declara que esta é a única 
escolha sapiente (sábia, inteligente): 
«A nossa pátria está nos Céus» e 
espera-nos a transfiguração do nosso 
mísero corpo. Fiel ao pensamento 
bíblico, o Apóstolo não fala de 
aniquilamento do corpo – como pelo 
contrário afirmava a filosofia grega –
mas de uma metamorfose  (transfor-
mação)  de toda a pessoa que se 
torna conforme ao corpo glorioso de 
Cristo. 

Por isso, enganam-se aqueles que 
olham para esta terra como se ela 
fosse a morada definitiva e fazem do 
«ventre» o seu Deus. 

Neste mundo o homem é um 
estrangeiro, é um nómada, como 
Abraão. 

Consciencializemo-nos disso. 
 

 

Aclamação ao Evangelho 

 
Monição:  

 

A transfiguração de Jesus manifesta a 
Sua divindade e fala-nos da maravilha da 
graça em nossa alma. Escutemos a Jesus, 
o Filho muito amado do Pai. 

 

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 (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 
 
 
Comentário ao Evangelho: 
 

Este trecho é interpretado, por 
algumas pessoas, como uma breve 
antecipação da experiência do 
paraíso, concedida por Jesus a um 
grupo restrito de amigos para os 
preparar a suportar a dura prova da 
sua paixão e morte. 

É sempre preciso ser muito 
circunspecto (cauteloso) ao abeirar-se 
de um texto evangélico, porque aquilo 
que, à primeira vista, pode parecer a 
crónica de um facto, perante um 
exame mais atento, pode revelar-se 
um texto denso de teologia, redigido 
segundo os cânones (normas)  da 
linguagem bíblica. O relato da 
transfiguração de Jesus, que é refe-
rido de modo quase idêntico por 
Marcos, Mateus e Lucas, é um 
exemplo disso. 

Hoje vamo-nos debruçar principal-
mente sobre alguns pormenores 
significativos que se encontram 
apenas na versão de Lucas. 

De facto, apenas este evangelista, 
especifica por que razão Jesus sobe 
ao monte: vai lá para orar. Jesus 
dedica normalmente muito tempo à 
oração. Não sabia desde o início 
como se iria desenrolar a sua vida, 
não conhecia o destino que o 
esperava, foi-o descobrindo gradual-
mente, através de iluminações que 
recebia durante a oração. 
     É num destes momentos espiritual-
mente intensos que Jesus se dá conta 
que é chamado a salvar os homens, 
não mediante o triunfo, mas através 
da derrota. 
     A meio do seu Evangelho, Lucas 
começa a revelar os primeiros sinais 
do insucesso: as multidões, antes 
entusiasmadas, abandonam agora 
Jesus, alguém toma-o por um 
exaltado e um subversivo (revolucio-
nário e perturbador), os seus inimigos 

conspiram para o matar. É compre-
ensível que Jesus então se interrogue  
acerca  do  caminho  que o  Pai quer 
que Ele percorra. Por isso «subiu ao 
monte para orar». 

Durante a oração, o rosto de 
Jesus mudou de aspecto; ao contrário 
dos outros evangelistas, Lucas não 
fala de transfiguração, mas de 
«alteração de aspecto». Este esplen-
dor é o sinal da glória que envolve 
quem está unido a Deus. Também o 
rosto de Moisés se tornava brilhante 
quando ele entrava em diálogo com o 
Senhor (Êx 34, 29-35). 

É que, cada encontro autêntico 
com Deus, deixa algum rasto visível 
no rosto do homem. Ou então, não 
houve autêntico encontro. 

Na verdade, depois de uma 
celebração da Palavra vivida intensa-
mente, todos voltamos às nossas 
casas mais felizes, mais serenos, 
mais bondosos, mais sorridentes, 
mais dispostos a sermos tolerantes, 
compreensivos, generosos e também 
os nossos rostos estão mais serenos 
e parecem resplandecer de luz. 

Então, a luz no rosto de Jesus, 
indica que, durante a oração, Ele com-
preendeu e fez seu o projecto do Pai; 
entendeu que o seu sacrifício não se 
concluiria (acabaria) com a derrota, 
mas na glória da ressurreição. 
      Entretanto, durante esta experiên-
cia espiritual de Jesus, aparecem 
duas personagens: Moisés e Elias. 
Eles são o símbolo da Lei e dos 
Profetas, ou seja, representam todo o 
Antigo Testamento. Todos os livros 
sagrados de Israel têm como 
finalidade levar ao diálogo com Jesus, 
estão orientados a Ele. Na verdade, 
sem Jesus, o Antigo Testamento é in-
compreensível, mas também Jesus, 
sem o Antigo Testamento, permanece 
um mistério. No dia de Páscoa, para 
dar a entender aos discípulos o 
significado da sua morte e ressur-
reição, Ele irá recorrer ao Antigo 
Testamento: «Explicou-lhes, em todas 
as Escrituras, tudo o que lhe dizia 
respeito – nota o evangelista – come-
çando por Moisés e seguindo por 
todos os profetas» (Caminho de 
Emaús - Lc 24, 27). 
    Também Marcos e Mateus 
introduzem Elias e Moisés, mas 
apenas Lucas lembra o tema do seu 
diálogo com Jesus: falavam da sua 
morte, da sua passagem deste mundo 
para o Pai. Daqui, então, veio a Jesus 
a luz que lhe revelou a sua missão: da 
palavra de Deus contida no Antigo 
Testamento. Foi ali que Ele descobriu 

que o Messias não estava destinado  
ao triunfo,  mas à derrota, que devia 
sofrer muito, ser humilhado e rejeitado 
pelos homens, como se diz do servo 
do Senhor (Is 53). 
     Entretanto, os três discípulos, 
Pedro Tiago e João, não entendem 
nada do que está a acontecer. São 
vencidos pelo sono. É difícil pensar – 
mesmo se houve quem o fez – na 
necessidade de passarem pelo sono 
devido ao cansaço provocado pela 
subida ao monte e devido à cena 
acontecer, ao que parece, de noite. 

Notemos, entretanto, um porme-
nor: nos momentos em que temos 
alguma referência à paixão e morte de 
Jesus, estes três discípulos são sem-
pre vencidos pelo sono. Também no 
jardim das Oliveiras eles adormecem 
(Mc 14, 32-42; Lc 22, 45). É esquisito 
que precisamente nos momentos 
cruciais eles tenham sempre os olhos 
pesados. 

O sono é muitas vezes usado 
pelos autores bíblicos com um sentido 
simbólico. Paulo, por exemplo, escre-
ve aos Romanos: «Já é hora de 
acordardes do sono... a noite adian-
tou-se e o dia está próximo» (Rm 13, 
11-12). Com esta chamada de 
atenção insistente, ele quer sacudir os 
cristãos do torpor (indiferença) 
espiritual, convida-os a abrir a mente 
para compreenderem e assimilarem a 
proposta moral do Evangelho. 

No nosso relato, o sono, indica a 
incapacidade dos discípulos entende-
rem e aceitarem que o Messias de 
Deus tenha que passar pela morte 
para entrar na glória. 
      Quando Jesus realiza prodígios 
(milagres), quando as multidões o 
aclamam, os três apóstolos estão bem 
despertos; mas quando começa a 
falar do dom da vida, da necessidade 
em ocupar o último lugar, em ser 
servo, eles não querem entender, 
lentamente fecham os olhos e 
começam a dormir... para continuarem 
a sonhar com aplausos e triunfos. 

Agora, as três tendas, são o 
detalhe mais difícil de explicar. Aliás, o 
evangelista nota que, nem mesmo 
Pedro, que falou delas, sabia exacta-
mente o que estava a dizer. 
      Ora bem: quem constrói uma 
cabana, quer estabelecer a sua 
morada num determinado lugar, pelo 
menos por um certo período de 
tempo. Jesus, pelo contrário, está 
sempre a caminho, ou seja, deve 
«caminhar»  para a sua morte  –  diz o 
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Evangelho de hoje – e os discípulos 
são convidados a segui-lo. Então, as 
três tendas, indicam, talvez, o desejo 
de Pedro de  parar  para  perpétuar  a  
alegria experimentada num momento 
de intensa oração com o Mestre e 
evitar as dificuldades que a vida 
sempre nos trás. 

Para compreender melhor, pode-
mos fazer uma comparação com a 
nossa experiência: após termos 
dialogado longamente com Deus, não 
regressamos facilmente à vida de 
todos os dias. Os problemas e os 
dramas concretos que temos que 
enfrentar causam-nos medo. Sabe-
mos, porém, que ouvir a palavra de 
Deus não é tudo. Não se pode passar 
toda a vida na igreja ou na casa de 
retiros espirituais, é preciso sair para 
encontrar e servir os irmãos, para 
ajudar quem sofre, para estar próximo 
de quem precisa de amor. Após ter 
descoberto na oração o caminho a 
percorrer, é preciso pôr-se a caminho 
com Jesus que sobe a Jerusalém para 
dar a vida. 

Depois a nuvem. A nuvem, princi-
palmente quando desce sobre o cimo 
de um monte, indica – segundo a 
linguagem bíblica – a presença invi-
sível de Deus. Sobretudo no Êxodo é 
frequente a referência à nuvem: 
Moisés entra na nuvem que cobre o 
monte (Êx 24, 15-18), a nuvem desce 
sobre a tenda do encontro e Moisés 
não pode entrar porque nela está o 
Senhor (Êx 40, 34s). 
      Ora, também Pedro, Tiago e João, 
são introduzidos no mundo de Deus e 
ali têm a iluminação que os leva a 
entender o caminho do Mestre. E o 
caminho vai ser este: o  conflito  com  
o  poder  religioso,  a perseguição, a 
paixão e a morte. Dão-se conta de 
que será também esse o seu destino 
e, portanto, têm medo. 

Desta nuvem sai uma voz: é a 
interpretação de Deus sobre tudo 
aquilo que acontecerá a Jesus. Para 
os homens será o derrotado, para o 
Pai «o eleito», o servo fiel de quem se 
alegra. 

Agradável a Deus é quem o 
segue. Escutai-o – diz a voz do céu – 
mesmo quando Ele parece propor 
caminhos demasiado difíceis, estradas 
demasiado estreitas, escolhas para-
doxais e humanamente absurdas. 
      Depois, no final do episódio, Jesus 
fica sozinho. Moisés e Elias – que aqui 
representam o Antigo Testamento –  
desaparecem. Ora, este pormenor, 
indica a função do Antigo Testamento, 

que foi levar até  Jesus,  dar  a 
entender Jesus. Mas, no final, os  
olhos  devem permanecer apontados 
a Ele, a Jesus. 

Não é fácil acreditar na revelação 
de Jesus e aceitar a sua proposta de 
vida. Não é fácil segui-lo na sua 
«caminhada». Confiar nele é muito 
arriscado. É verdade que Ele promete 
uma glória futura, mas o que o homem 
experimenta aqui e agora, é a 
renúncia, o dom gratuito de si. A 
semente lançada à terra está 
destinada a produzir muito fruto, mas 
hoje, o que a espera é a morte. 
Quando e como, poderá ser assi-
milada esta «sabedoria de Deus», tão 
contrária à lógica do homem? 

A resposta é dada pela nota, 
aparentemente supérflua (desneces-
sária), com que se inicia o Evangelho 
de hoje. O episódio da «transfi-
guração» é colocado por Lucas oito 
dias depois de Jesus ter feito o 
anúncio dramático da sua paixão, 
morte e ressurreição, oito dias depois 
de ter enunciado (explicado) as 
condições para quem o quer seguir: 
«negue-se a si mesmo, tome a sua 
cruz, dia após dia» (Lc 9, 23). 

O oitavo dia para os cristãos tem 
um significado bem preciso: é o dia 
depois do sábado, o dia do Senhor, 
aquele no qual a comunidade se 
reúne para ouvir a Palavra e para o 
partir do pão, é o nosso Domingo (Lc 
24,13). 
      Eis então o que quer dizer Lucas 
com a referência ao oitavo dia: todos 
os domingos os discípulos que se 
encontram para celebrar a Eucaristia, 
também sobem «ao monte», vêem o 
rosto do Senhor transfigurado, ou seja 
ressuscitado, verificam na fé que o 
seu «caminhar» não se concluiu com 
a morte e ouvem novamente a voz do 
céu que dirige o convite: Escutai-o! 

Ora, Pedro, Tiago e João, tendo 
descido do monte, «guardaram si-
lêncio e, naqueles dias, a ninguém 
contaram nada do que tinham visto». 
Não podiam falar daquilo que não 
tinham entendido. O caminho de 
Jesus não se tinha ainda realizado. 
Nós, hoje, saindo das nossas igrejas, 
podemos, pelo contrário, anunciar a 
todos, aquilo que a fé nos levou a 
descobrir: que quem dá a vida por 
amor, entra na glória de Deus. 

 
 

Citação 
Sobe o primeiro degrau na fé. Não tens 
de ver toda a escadaria, sobe apenas o 
primeiro degrau.         (Martin Luther King) 

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 Manuel, 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. 
 

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. 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Este é o meu Filho muito amado, 
no qual pus todas as minhas     
      complacências. 
Escutai-O. 
 

 

Agenda Santoral 
 

Dia 19 – São José, Esposo da       
               Virgem Santa Maria. 
 

 

 

A nossa pátria está 

nos céus 
 

A quaresma é tempo de 
renovação da nossa vida cristã. A 
Santa Igreja anima-nos a pensar no 
Céu.  Faz-nos  bem  imaginar  a mara- 
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vilha que nos espera um dia no final 
da nossa vida. Não fomos feitos para 
ficar para sempre na terra. As coisas 
deste mundo não podem dar-nos a 
verdadeira felicidade, mas o demónio 
não deixa de querer enganar-nos, 
como escutávamos no passado do-
mingo. 

“Há muitos – dizia São Paulo na 
segunda Leitura – de quem tenho 
falado várias vezes e agora falo a 
chorar que procedem como inimigos 
da cruz de Cristo. O fim deles é a 
perdição: têm por deus o ventre, 
orgulham-se da sua vergonha e só 
apreciam as coisas terrenas”. 

Avivemos o desejo de chegar à 
felicidade maravilhosa que nos espera 
se formos fiéis. “Espero vir a 
contemplar a face do Senhor na terra 
dos vivos” –  cantamos no salmo. E 
dizemos também: “A vossa face 
Senhor eu procuro”. 

No Céu iremos contemplar a face 
de Deus, vê-lo com Ele é. 

Com o evangelho da transfigu-
ração a Santa Igreja faz-nos vislum-
brar a maravilha da visão de Deus que 
nos há-de encher de alegria. 

Os apóstolos ficaram maravilha-
dos ao contemplar uma amostra do 
Céu, vendo a Jesus transfigurado: 
“alterou-se o aspecto do Seu rosto e 
as Suas vestes ficaram duma bran-
cura refulgente”. Através do véu da 
Sua humanidade podem vislumbrar 
algo da Sua divindade e isso torna-os 
imensamente felizes. Já não desejam 
mais nada senão ficar ali para sempre. 

Jesus queria deste modo prepará-    
-los para o embate da Sua paixão e 
morte e fortalecê-los para o escândalo 
da cruz. 

 
 

 

Como é bom 

estarmos aqui 
  

A transfiguração de Jesus faz-nos 
compreender um pouco da vida da 
graça em nossa alma. Pelo baptismo 
tornamo-nos participantes da natureza 
divina – diz São Pedro numa das suas 
cartas. Unidos a Jesus pelo Baptismo 
participamos da vida de Jesus. São 
João diz-nos que um dia se manifes-
tará o que anda escondido em nossa 
alma ao vermos a Deus como Ele é. 

Se víssemos nossa alma em 
graça imaginaríamos ver o próprio 
Deus. 

Temos de estimar este tesouro 
maravilhoso que anda escondido em 
nós, agradecê-lo a Deus e defendê-lo 
de todos os perigos. O pecado mortal 
é o maior e é muito fácil cair nele. 

Temos de pedir a Jesus uma vez 
e outra que nos livre de cair nessa 
desgraça. 

No ambiente em que vivemos não 
se dá muita importância ao pecado. 
Muitos pensam até que são coisas já 
ultrapassadas. 

Com a quaresma a Santa Igreja 
quer avivar em nosso coração o horror 
ao pecado e o desejo de levar uma 
vida de santidade com Cristo. 

 Conta-se de Leonardo Da Vinci 
que depois de ter pintado todos os 
outros Apóstolos no quadro da Última 
Ceia foi à procura de alguém que 
servisse para modelo de Judas. 
Encontrou um homem na rua com ar 
de criminoso. Parecia-lhe a figura que 
procurava e convidou-o para o seu 
estúdio. Quando tinha iniciado o 
trabalho viu o homem a chorar e 
perguntou-lhe porquê. – Não se 
lembra – respondeu ele – que já estive 
aqui de outra vez? Que servi de 
modelo para pintar a Jesus? Desde 
então deixei-me levar pelas más 
companhias até chegar à situação em 
que me encontro agora. 

Que diferença entre a vida na 
graça de Deus e a vida no pecado! 

Olhemos para Jesus e para os 
santos e avivemos o desejo de nos 
parecermos com eles em nosso viver 
e de crescer na vida da graça. 

A quaresma é tempo para renovar 
a nossa vida sobrenatural, amando e 
crescendo na vida nova que Cristo 
nos alcançou com a Sua Paixão e 
Morte. 

 
 

 

Este é o Meu Filho 

muito amado 

O Pai dá testemunho de Jesus no 
Tabor: -“Este é o Meu Filho muito 
amado. Escutai-o!”. 

Jesus é o Filho Unigénito de Deus, 
nascido do Pai antes de todos os 
séculos. Veio à terra, fez-se igual a 
nós para nos tornar participantes da 
Sua natureza divina. 

Unidos a Ele pelo baptismo torna-
mo-nos também filhos de Deus e 
herdeiros do Céu. 

Pela graça, que nos torna agra-
dáveis a Deus, também nós somos 
filhos muito amados. 

As cerimónias do baptismo termi-
nam junto do altar onde se reza o Pai 

Nosso. Aquele que foi baptizado 
passa a chamar com verdade a 
Deus Pai Nosso. 

Na pia baptismal tornamo-nos da 
família de Deus e parecemo-nos com 
Ele. Temos de viver como filhos de 
Deus, copiando a Jesus em nossa 
vida de cada dia. 

Para isso temos de escutar a 
Jesus, como o Pai nos dizia no Tabor. 
Ele ensina-nos com a Sua palavra e 
com o Seu exemplo. 

A quaresma é tempo para ler mais 
devotamente os Evangelhos, para 
ouvir com mais atenção a Palavra de 
Deus em cada missa. É tempo para 
imitar mais a Jesus na prática das 
obras de misericórdia, na oração e na 
mortificação voluntária. 

Nossa Senhora é para nós modelo 
de santidade. Ela, a cheia de graça, 
ensina-nos a estimar a vida divina em 
nossa alma e crescer nela sempre 
mais. 

 
 

 

 A Bíblia 
Os  Salmos e o Saltério 

 

O Livro dos Salmos é a grande 
jóia literária da Bíblia. A sua elabo-
ração estende-se por longos séculos. 
É o resumo poético de toda a história 
religiosa de Israel. Tendo-se consti-
tuido sobretudo em relação com o 
culto, a liturgia cristã assegura-lhe um 
destino excepcional. 

 
 

És insubstituível  (88) 

 

Tens de aproveitar as oportuni-
dades que a vida te oferece. Deves 
encontrar os oásis nos teus desertos. 
Os perdedores veem os raios. Os 
vencedores veem a chuva e com ela a 
oportunidade de cultivar. Os perde-
dores são paralisados pelas perdas e 
pelos fracassos. Os vencedores veem 
uma oportunidade para começar tudo 
de novo. 

Pensa positivo. Vive a vida com 
alegria. 

 
 

Gota de orvalho 

Coloca Deus no teus pensamentos, 
no que fazes, nos problemas, nas 
dificuldades, nos sofrimentos, e tudo se 
transformará num hino de alegria e 
louvor. Vale a pena experimentar. 
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Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 

até ao Papa Francisco) 
 

“São Pio X” 

(1903  –  1914) 
 

São Pio X introduziu diversas 
reformas na liturgia, tendo facilitado a 
participação popular na eucaristia.  

Os decretos eucarísticos forma-
lizados por Pio X passaram com 
grande facilidade para o Código 
Canónico. Outros papas que se 
seguiram vieram confirmar esta von-
tade de Pio X, inclusivé João Paulo II, 
que permitiu que se mantivesse a 
disciplina da comunhão das crianças 
que continua em vigor até aos dias de 
hoje. 

Considerado um homem de pulso 
firme, São Pio X governou o Trono de 
São Pedro numa altura em que a 
Igreja enfrentava um forte laicismo e 
várias tendências do modernismo. 

Na Sapienti Consilio, São Pio X 
perspectivava a unificação das leis 
eclesiásticas no Código de Direito 
Canónico. Dos seus efeitos, salienta-        
-se o restabelecimento da sacra Rota 
Romana, suprimida em 1870, para as 
causas jurídicas, no sentido de as 
congregações perderem as compe-
tências em tal área e tornarem-se 
órgãos exclusivamente administrati-
vos. 

Esta constituição apostólica foi 
sancionada e completada no código 
de Direito Canónico, promulgado por 
Bento XV, em 1917, tendo perma-
necido quase sem alterações até 
1967. 

                               (Continua... ) 
 

 

Santos da nossa Terra 

Sílvia 

Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo  (...continuação) 

 

A outra vertente da vida e 
itinerário espiritual de D. Sílvia, a 
vocação expiatória, na oração, con-
templação, imolação, mereceu apenas 
um pequeno parágrafo, apesar de ter 

sido testemunha privilegiada, como 
orientador decisivo no aprofunda-
mento desta vocação, levando-a ao 
compromisso da «união das almas» e 
do voto de vítima, ao serviço da Obra 
de Adoração e Reparação, em que 
estava empenhado com a sua irmã 
Maria da Conceição, em 1928: 

“Tendo o coração assim extrema-
mente compassivo e incessantemente 
devotado ao serviço de Deus e ao 
bem das almas, não admira  que a dor 
de ver ofendido e desprezado o Pai 
dos homens a abrazasse em desejos 
e levasse a compromissos íntimos e 
severos de desagravar e consolar o 
Divino Coração e viver unida com Ele 
o holocausto de Vítima de expiação. O 
seu final foi bem revelador desta sua 
vocação expiadora. Oito ou nove dias 
antes do seu falecimento, estando nós 
junto dela a afervorá-la no espírito de 
abandono à vontade divina, vimo-la, 
com emoção intensa da nossa alma, 
abrir os braços, num gesto largo,  
erguer as mãos para o Céu e dizer 
com os olhos rasos de lágrimas: 
«Nosso Senhor bem sabe que a 
minha grande paixão é a vontade de 
Deus.» 

 
 

Pastoral da Saúde 

A visita ao Doente 
Boas e más práticas – (36) 

por José Carlos Bermejo 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________ 

______________ 

 

Como falar com o doente? 

 

Medir as palavras não é necessa-
riamente adoçar a nossa expressão, 
mas ter previsto e aceitado as 
consequências delas. 

(Abraham 
Lincoln) 

 

«Quando tenho de fazer um discurso de 
duas horas, gasto dez munutos a prepará-lo. 
Quando se trata de um discurso de dez minutos, 
então levo duas horas...»  

Foi Winston Churchill quem o disse. 
Interrogo-me sobre quanto tempo nós, os 
agentes da saúde, os voluntários, os próprios 
familiares... gastamos a preparar-nos para nos 
dirigirmos aos pacientes e aos seus familiares, 
dado que o tema que vamos tratar é sempre 
delicado e costuma estar carregado de uma 
grande dose de emotividade. 

 

O poder da palavra 
 

Que a palavra chega a ter tanto 
poder que dela pode depender a vida 
ou a morte, ensina-no-lo a experiência 
e com simplicidade ilustra-o esta 
fábula levemente modificada:  

Um grupo de rãs viajava pelo 
bosque quando, repentinamente, duas 
delas caíram num buraco muito fundo. 
As rãs reuniram-se à volta do buraco. 
Quando viram a sua profundidade, 
disseram às duas rãs que estavam no 
fundo que, para todos os efeitos,  se 
deveriam considerar já mortas. 

Mas as duas rãs não fizeram caso 
dos comentários das suas amigas e 
continuaram a saltar com todas as 
suas forças para sair do buraco. As 
outras rãs insistiam que os seus 
esforços eram inuteis. Por fim, uma 
das rãs atendeu ao que as outras 
diziam e desistiu. Foi tal o seu 
abatimento que morreu. A outra 
continuou a saltar o mais alto que 
podia. Uma vez mais, a multidão de 
rãs gritou que deixasse de sofrer e 
simplesmente se dispusesse para 
morrer. Mas a rã saltou com ainda 
mais força até que saiu do buraco. 

Quando saiu do buraco, as outras 
rãs perguntaram-lhe:  

– Não ouviste o que te diziamos? 
A rã explicou-lhes que era surda. 

Tinha pensado que as outras estavam 
a animá-la a esforçar-se cada vez 
mais para sair do buraco. 

 
 

 

O amor de Deus 

presente em Jesus 
 

A Transfiguração de Jesus, escu-
tada no Evangelho de Lucas de hoje, 
é citada igualmente nos Evangelhos 
de Marcos e Mateus. O lugar (uma 
montanha) como a cor dos vestidos 
(branco intenso), a nuvem, a voz e as 
personagens (Elias e Moisés) indicam 
um estilo literário biblico chamado 
«teofania». É dizer, uma manifestação 
de Deus. 

Moisés, Elias e Jesus. O relato 
coloca-os juntos. Jesus é equiparado 
aos grandes personagens do Antigo 
Testamento. No entanto, há uma gran-
de diferença, que Jesus é o «Filho de 
Deus». Todo o amor de Deus se fez 
presente na simples pessoa de Jesus 
de Nazaré. 

Os evangelistas transmitiram uma 
mensagem às primeiras comunidades 
cristãs: assim como Deus eterno Se 
faz presente em Jesus de Nazaré, a 
vida e as situações diárias podem 
estar carregadas de uma grande 
profundidade e ser tempo e espaço 
para o encontro com Deus. 
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A acção começa «enquanto Jesus 

rezava». É imprescindível rezar pes-
soalmente; rezar em família e com a 
comunidade cristã. 

 
 

 

Sabias que... 
 

Uma casa de pêlo 
 

A tradição situa o relato da 
Transfiguração no Monte Tabor, de 
onde se domina uma vista excepcional 
sobre o vale de Jezreel. Pedro diz 
para se fazerem três «tendas». O 
povo de Israel chamava às suas 
tendas a «casa de pêlo», por serem 
feitas com uma lona fabricada com 
pêlos de camelo. 

A tenda não era apenas uma 
casa, mas também um símbolo. 
Habitar em tendas significava regres-
sar aos anos do Êxodo; um tempo de 
sonho por consolidar a liberdade com 
leis justas; um tempo de proximidade 
e amizade com Javé. 

 
 

Santos Padroeiros 
(de Países e Cidades) 

 

Outros Continentes: 
 

–  África do Sul:  N.ª S.ª Aparecida;    
–  Austrália:  N.ª S.ª do Auxílio aos     
                       Cristãos;  
–  Índia:  N.ª S.ª Padroeira das Índias;    
–  Madagáster:  S. Vicente de Paula; 
 

 

Aniversários 
 

Esta semana estão de parabéns 
pelo seu aniversário natalício, quatro 
Leitores: 

– Mónica Gonçalves, hoje, 
Domingo, dia 17 de Março, da Paró-
quia de Eiriz. 

– Tânia Leão, amanhã, Segun-
da-feira, dia 18 de Março, também da 
Paróquia de Eiríz. 

– Vera Moura, na próxima Quar-
ta-feira, dia 20 de Março, da Paróquia 
de Figueiró. 

– Sofia Santos, na próxima Sex-
ta-feira, dia 22 de Março, da Paróquia 
de São Pedro de Sanfins de Ferreira. 

O Jornal do Leitor vem desejar às 
aniversariantes, Mónica, Tânia, Vera e 
Sofia, muitas felicidades. 

 

Oração 
Senhor,  

que a tua sabedoria dirija a minha 
vida; que a tua justiça guie as 
minhas acções; que a tua miseri-
córdia me ensine a perdoar. 

Senhor,  
ilumina a minha mente, dá-me      
força e coragem, purifica o meu 
coração para caminhar pelos teus 
caminhos.  

Senhor,  
dá-me prudência no falar; valor no 
perigo; paciência nas dificuldades 
e humildade nos êxitos.  

Senhor,  
ensina-me a compreender o en-
canto das coisas pequenas e a 
dignidade de toda a pessoa. 
 

 

H u m o r 
 

O Pedrito e o Joãosito estão a 
passear pelo bosque quando veem 
um grande, gigantesco... buraco! Para 
perceberem qual era a profundidade 
do buraco, o Pedrito atira uma pedra 
lá para dentro e fica à espera de a 
ouvir bater no fundo... Mas nada de 
nada, nem um barulho! 

Então, o Joãosito vai procurar algo 
que eles possam atirar para o buraco 
e que faça barulho... 

Encontra um caldeirão enorme e, 
muito a custo, os dois amigos arras-
tam-no até ao buraco e atiram-no lá 
para dentro. Mas continuam sem ouvir 
nada.  

É então que aparece  um cão des-
vairado a correr em direcção a eles 
e... para espanto dos miúdos, se atira 
para o buraco! 

Quando, um pouco mais tarde, um 
lavrador lhes pergunta se eles viram 
um cão, eles contam aquilo que viram: 
um cão que veio a correr em direcção 
a eles e se atirou para dentro do 
buraco!... 

O lavrador abana a cabeça e res-
ponde: 

– Não, não pode ser o meu cão!   
O meu estava amarrado a um 
caldeirão... 

 
 

Primavera 
 

A Estação da Primavera, tem 
início na próxima quarta-feira, dia 20 
de Março, às 22 h. passando o dia e a 
noite a ter a mesma duração de tempo  

ESCALA  DE  LEITORES 

17-03-2019   –   II Dom. Quaresma  

 
C A R V A L H O S A 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Respons. 
Luís 

Miguel 

António 

Dias 

Avisos 
Adriana 

Queirós 

Joaquim 

Martins 

1.ª Leitura 
Joaquim 

Mendes 

Martinho 

Matos 

2.ª Leitura 
Ermelinda 

Pinheiro 

Diana 

Pinto 

Oração 
Universal 

Adriana 

Queirós 

Joaquim 

Martins 
 

E I R Í Z 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Tânia  

Leão 

Rita 

Meireles 

2.ª Leitura 
Elisabete 

Costa  

Salomé 

Nóbrega 

Oração 
Universal 

Catarina 

Torres 

Sónia 

Raquel 
 

S A N F I N S 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Mariana 

Lopes 

Telma 

Sousa 

2.ª Leitura 
Nelson 

Gomes 

Adelino 

Sousa 

Oração 
Universal 

Núria 

Brandão 

Brazinda 

Fernandes 
 

F I G U E I R Ó 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Vera 

Moura 

Susana 

Moreira 

1.ª Leitura Vera 

Moura 

Helena 

Martins 
2.ª Leitura Joana 

Santos 

Manuel 

Bessa 
Oraç. Fiéis Leonor 

Ribeiro 

Susana 

Moreira 
 

A Fechar 
 

A pobreza não tira a nobreza a 
ninguém, a riqueza sim. 

                                                  (Boccaccio) 
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