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Judas, o Cireneu e Eu 

(3) 

JUDAS  

E, a partir de então, Judas procurava uma 

oportunidade para entregar Jesus 

                            (Mt 26, 16) 

 

II 

Toda a traição  

é inesperada,  

porém, nela se adivinha  

um ódio já antigo  

e poderoso,  

um medo mais perigoso  

do que o perigo. 

 

Toda a traição  

é espada  

de aço feita,  

subitamente desembainhada  

pela mão sempre insuspeita  

de um amigo. 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 

 

Certo dia… 
 

Perguntei à Vida 

o que queria de mim 

quando me fazia sofrer. 

E a Vida me acariciou e beijou 

para me dizer 

que precisava da minha dor. 

Feita companheira e amiga 

a Dor no seu ritmo de ir e vir 

ela quer fazer-me entender 

que a minha visão 

tem de alcançar o ângulo superior  

para vislumbrar o que vale a Dor 

e eu saber que por ela visitada 

a minha vida poderá sempre ser 

o meu maior e o mais belo  

POEMA DE AMOR! 

Margarida Rosa Vieira  
(Jornal “A Ordem”) 

 
 

 

Pensamento 
 
O homem que não foi educado à dor, 

permanece sempre criança. 

(Nicolau Tommaseo) 

 

CONFISSÕES 

 
QUANDO E ONDE ME POSSO 

CONFESSAR, NA VIGARARIA DE 

PAÇOS DE FERREIRA? 

 
11 de março – MODELOS  

  das 17:30 às 18:30 h. 

11 de março – ARREIGADA  
                        às 21:00 h.  

17 de março – SEROA  
  das 17:30 às 18:30 h. 

17 de março – PENAMAIOR   
às 21:00 h. 

18 de março – FERREIRA   
às 21: 00 H. 

18 de março – FIGUEIRÓ  
às 21:00 h. 

19 de março – MEIXOMIL  
às 21:00 h. 

19 de março – SANFINS  
às 21:00 h. 

24 de março – EIRIZ  
às 21:00 h. 

24 de março – FRAZÃO  
às 21:00 h. 

25 de março – RAIMONDA  
às 21:00 h. 

26 de março – CARVALHOSA  
das 17:00 às 18:30 e 
às 21:00 h. 

31 de março – CODESSOS  
às 2100 h. 

31 de março – LAMOSO  
às 21:00 h. 

01 de abril    – FREAMUNDE  
das 17:00 às 18:30 e 
às 21:00 h. 

02 de abril    – PAÇOS de FERREIRA  
das 17:00 às 18:30 e 
às 21:00 h.  

 
 

 

Como Ramos na Videira 

– Todos filhos de Deus 
 

 
Habitantes que ajudam a habitar 

Na alegoria da videira e dos 

ramos, chama-nos a atenção a 

insistência no “permanecei em Mim e  
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Eu permanecerei em vós”. Dizem os 

especialistas que, no original, se usa 

um verbo que tanto pode significar 

«habitar» como «permanecer». Por 

isso, seria lógico também traduzir por: 

“Habitai em Mim e Eu habitarei em 

vós”. 

Quando se fala em habitação, 

muitas ideias vêm à nossa mente. 

Duas, porém, parecem sobrepor-se às 

outras: em linha de princípio, a 

habitação é para a família e somente 

por motivos excecionais e transitórios 

é que nela deveria viver uma pessoa 

isolada; construir e manter a habitação 

é tarefa custosa, difícil e contínua, da 

tal forma que nem todos a 

conseguem. Assim acontece com os 

cristãos: ser habitação de Deus é 

também responsabilizar-se por todos 

os que habitam a mesma casa 

coletiva, a Igreja; habitar em Deus ou 

deixar que o Pai habite em nós é 

empreendimento sempre a reequacio-

nar, aperfeiçoar, embelezar, alargar, a 

ponto de gastar o melhor das nossas 

possibilidades e energias. 

Convido, pois, os cristãos da nossa 

Diocese a saírem mais de si mesmos, 

para o encontro com o outro, fazendo 

da procura do bem do próximo o seu 

próprio caminho de salvação. Hoje – e 

sempre! – ser cristão é não só abrir-se 

aos outros, em Igreja, mas empenhar-           

-se na «sorte» de todos. Por algum 

motivo, imediatamente antes da 

bênção final, o sacramento do Batismo 

termina com a recitação do Pai-Nosso, 

profissão de fé implícita na pertença 

coletiva e na responsabilidade para 

com os irmãos. 

Quando olhamos à nossa volta, 

vemos claramente a necessidade de 

um empenho geral dos cristãos mais 

conscientes nas tarefas da iniciação 

cristã. Há quem diga que, em certas 

zonas, quase metade das crianças 

que chegam à catequese ainda não 

são batizadas. E as que nunca a 

frequentarão? E as crianças, adoles-

centes, jovens e adultos que foram 

batizados, mas em que quase tudo se 

confinou ao sacramento? De resto, 

sabemos bem que “muitos batizados 

vivem como se Cristo não existisse: 

repetem-se gestos e sinais de fé, 

sobretudo por ocasião das práticas de 

culto, mas sem a correlativa e efetiva 

aceitação do conteúdo da fé e adesão 

à pessoa de Jesus” (Ecclesia in 

Europa, 46). 

Por este motivo, insistamos no 

acolhimento simpático de quem nos 

bate à porta, num estilo amável, afável 

e acolhedor – as pessoas melindram-        

-se com pouco! –, apostemos em 

equipas laicais que realizem um 

primeiro contacto com os mais 

«afastados» e até se responsabilizem 

pela sua iniciação cristã, valorizemos 

os movimentos de espiritualidade, 

crie-se em todas as Paróquias uma 

equipa da Pastoral do Batismo, veja-      

-se como preencher esse «espaço em 

branco» ou tempo vazio que decorre 

entre o Batismo e o início da 

catequese, insira-se nas nossas 

estruturas sociais – Centros Sociais 

Paroquiais, Colégios, Misericórdias, 

Ordens Terceiras, etc. – uma séria 

preocupação pela identidade cristã, 

formem-se agentes pastorais, erija-se 

em todas as Paróquias o Conselho 

Pastoral e estruture-se um Centro 

Catecumenal em todas as vigararias. 

 

Porto, 31 de maio de 2019,  

Festa da Visitação da Virgem Santa Maria 

O vosso bispo e irmão, 

+ Manuel Linda 

 

 
Como Ramos na videira 

- Todos filhos de Deus 

 

 

 

II Dom. da Quaresma 

No nosso itinerário para a Páscoa 

do Senhor somos convidados a 

compreender e responder ao essen-

cial da nossa adesão e compromisso 

com Jesus Cristo, o Filho de Deus. 

Cristo resplandece para nós, o 

dom excelso do Pai, centralidade da 

Lei e dos Profetas, doação máxima de 

amor. 

O crucificado é o mesmo ressus-

citado, vencedor da morte e do 

pecado. Ele caminha connosco. Vai à 

frente na entrega, na paixão, na morte 

e na ressurreição. Ele quer dar-nos a 

oportunidade que robustece a nossa 

coragem, fidelidade e esperança, 

antecipando a beleza e fecundidade 

da entrega e da vitória do amor. 

Somos frágeis, pobres e peque-

nos, mas mesmo assim convidados a 

assumir a beleza resplandecente de 

Cristo, que irradia ternura, vida, 

misericórdia, graça e dignidade. 

Somos convidados a descer para 

servir, gastando as nossas vidas para 

que em todos e em todas as 

circunstâncias brilhe e resplandeça o 

rosto verdadeiro de cada homem e de 

cada mulher, o rosto de Cristo. 

 
 

 

Introdução 

«Vós sois um povo consagrado ao 

Senhor, vosso Deus – diz Moisés a 

Israel - que vos escolheu para si como 

um povo particular entre todos os 

povos da terra» (Dt 14, 2). «Foi só a 

teus pais que o Senhor se apegou 

com amor. Elegeu a sua 

descendência, que sois vós, dentre 

todos os povos» (Dt 10, 15-16). 

Também os cristãos são 

«linhagem escolhida» (1 Pd 2, 9). 

«Conhecemos bem, amados irmãos – 

declara Paulo aos tessalonicenses – a 

vossa eleição» (1 Ts 1,4) 

Se o Senhor – como afirma Pedro 

– «não faz aceção de pessoas» (Act 

10, 34), que sentido tem falar de 

eleição? As escolhas de Deus não 

seguem os critérios dos homens: não 

pressupõem méritos, são ditadas pelo 

amor gratuito. Ele ligou-se a Israel, 

não porque este fosse o mais 

numeroso dos povos – antes pelo 

contrário, era o mais pequeno – mas 

simplesmente por amor (Dt 7, 5-8). 

Aos cristãos das suas comunidades, 

Tiago lembra o comportamento de 

Deus: «Porventura não escolheu Deus 

os pobres do mundo para serem ricos 

na fé e herdeiros do Reino?» (Tg 2, 5). 

Quando chama alguém, quando 

escolhe um povo, fá-lo para lhe confiar 

uma tarefa, uma missão, para que 

seja portador das suas bênçãos que 

são destinadas a todos. Assim, 

Abraão deve tornar-se «uma bênção 

para todas as famílias da terra»; 

Israel, servo do Senhor, deve «levar 

às nações a verdadeira justiça» (Is 42, 

1); Paulo é «instrumento da minha 

escolha, para levar o meu nome 

perante os pagãos, os reis, e os filhos 

de Israel» (Act 9, 15). 

As vocações de Deus não dão 

direito a privilégios, não oferecem 

nenhum motivo para que alguém se 

sinta superior ou melhor do que os 

outros, são um pedido de disponibilidade 
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para o serviço, para uma mediação de 

salvação. Ou seja, somos eleitos para 

servir. 

- Faz-nos compreender, Senhor, 

quanto é grande e absorvente a 

missão a que nos chamaste. 

 
 

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. 

 
 

Primeira Leitura 
(Gn 12, 1-4a)  

 
MONIÇÃO: 

 

Somos convidados a perceber a 

fecundidade da vida quando aberta à 

Palavra e aos desafios de Deus. 

  

LEITURA: 

 

 

Leitura do Livro do Génesis 
 

 1Naqueles dias, o Senhor 

disse a Abrão: «Deixa a tua 

terra, a tua família e a casa de 

teu pai e vai para a terra que Eu 

te indicar. 2Farei de ti uma 

grande nação e te abençoarei; 

engrandecerei o teu nome e 

serás uma bênção. 3Abençoarei 

a quem te abençoar, amaldi-

çoarei a quem te amaldiçoar; 

por ti serão abençoadas todas 

as nações da terra». 4aAbrão 

partiu, como o Senhor lhe tinha 

ordenado. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

O JORNAL DO LEITOR 
está disponível no sait da Paroquia 

www.paroquiasces.com 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 
A leitura não é difícil. Chama-se a 

atenção para a palavra “Abrão”, porque é 

mesmo assim que se lê e pronuncia. Aqui 

não se lê “Abraão”. Abraão será mais tarde, 

a partir de determinada época. 

Abraão até aos 99 anos, até à Aliança 

e Promessa, chamava-se “Abrão” (Gn 17, 

5); A partir daí passou a chamar-se 

“Abraão”. A Leitura de hoje, é tirada do 

capítulo 12 do Livro do Génesis, portanto 

muito antes do referido capítulo 17. 

Também a sua esposa, chamada “Sarai” 

passou a chamar-se “Sara” (Gn 17, 15). 

Isola e exercita uma ou outra palavra 

que notes mais dificuldade em pronunciar. 

Ex.: Abrão / abençoarei / engrandecerei / 

amaldiçoarei / amaldiçoar / abençoadas / e 

outras. 

 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 

São quase dois mil milhões as 

pessoas no mundo que consideram 

Abraão o seu pai na fé. O destino 

desta personagem – cuja figura 

histórica é difícil de definir, já que se 

perde na noite dos tempos – é 

verdadeiramente singular: para os 

hebreus, cristãos e muçulmanos, é o 

símbolo do crente, o modelo do 

homem fiel a Deus. O seu nome – que 

significa «o pai ama» ou «o pai é 

exaltado» – evoca talvez o culto do 

Deus Pai adorado pelos seus 

antepassados na Mesopotâmia, a sua 

terra de origem.  

Habitava em Ur dos Caldeus. 

«Meu pai era um arameu errante» –

recordará para sempre Israel na sua 

profissão de fé (Dt 26, 5). Os nomes 

dos seus familiares, o quadro 

geográfico, os costumes, as práticas 

jurídicas, o tipo de religião, os relatos 

das suas migrações sugerem que seja 

colocado cronologicamente na 

primeira metade do segundo milénio 

antes da Era Cristã. 

A certa altura da sua vida, 

acontece algo de radical: é obrigado a 

abandonar a sua terra e a sua família 

e a partir para um país desconhecido. 

Podemos tentar reconstruir aquilo que 

historicamente aconteceu. 

A Mesopotâmia – terra muito fértil 

porque banhada por dois grandes rios, 

o Tigre e o Eufrates – era, juntamente 

com o Egipto, a região mais rica e 

desenvolvida do mundo. Ali tinham-se 

desenvolvido técnicas agrícolas muito 

avançadas, havia escolas superiores, 

uma organização estatal eficiente, leis 

muito sapientes – basta recordar o 

famoso Código de Hamurábi – e 

tribunais onde se administrava a 

justiça com equidade. Teria sido uma 

terra feliz se não fosse invadida por 

seminómadas que viviam a ocidente, à 

beira do deserto, e por povos 

provenientes do oriente que desciam 

dos planaltos. As perturbações 

devidas a estas ocupações, provoca-

vam a deslocação de grupos, de clãs, 

de tribos; e também a família de 

Abraão terá sido provavelmente 

envolvida numa destas emigrações 

forçadas que tiveram lugar no início do 

segundo milénio antes de Cristo. 

Como viveu Abraão esta mudança 

que aconteceu na sua vida? 

O texto bíblico oferece-nos uma 

leitura teológica dos factos: Abraão 

soube ver, nestes acontecimentos, a 

vontade de Deus; entendeu que o 

Senhor o chamava para uma grande 

missão e deu-lhe o seu acordo cheio 

de confiança; viu, no que estava a 

acontecer (mesmo se doloroso, 

dramático e perturbador), um projeto 

do Senhor, e confiou nele, deixou-se 

conduzir por Ele. 

O trecho que nos é proposto hoje 

ocupa um lugar-chave na história da 

salvação: marca o início de um 

capítulo novo para toda a 

humanidade. Após os primeiros onze 

capítulos do Génesis, onde é 

apresentada a história da origem do 

mundo e do homem, do pecado, do di-

lúvio e da torre de Babel, etc, eis que 

agora a atenção do autor sagrado se 

concentra num indivíduo e na sua 

família. Irão ocupar todo o resto do 

livro. 

De forma imprevista, sem um sinal 

premonitório, entra em cena o Senhor 

que dirige a Abraão uma ordem 

perentória: «Deixa a tua terra, a tua 

família e a casa de teu pai e vai para a 

terra que Eu te indicar» (v. 1). 

Não há nenhuma indicação quanto 

ao tempo, ao lugar, às circunstâncias, 

ao estado de ânimo com que o 

patriarca viveu a experiência do 

encontro com Deus: é um convite a 

ver, nesta vocação, a história do árduo 

caminho espiritual proposto a cada 

crente. 

No conselho de um verdadeiro 

amigo, numa comunicação interior, 

durante um retiro espiritual, enquanto 

se contempla em solidão um pôr-do-       

-sol, no acontecimento alegre ou triste 

que baralha projetos e sonhos, Deus 

fala. Convida talvez a abandonar 

aquela rotina na qual, mais do que 

viver, se sobrevive; pede para cortar 

com o passado, com aqueles hábitos  
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que, apesar de não terem sido motivo 

de honra, foram causa de gratificação. 

Deus não aceita que o homem se 

resigne e se adapte a falsos 

equilíbrios; intervém, promete uma 

vida nova, diferente, autêntica, mesmo 

se exigente e acompanhada de 

imprevistos. Por isso não é para 

admirar o facto de permanecer por 

longo tempo a recordação e até 

mesmo a pena pela terra que se 

deixou. 

A Abraão o Senhor não revela logo 

de início para onde o quer conduzir, e 

não lhe indica sequer as etapas 

difíceis que deverá percorrer. 

Momento a momento, dia a dia, 

convida-o a dar a sua resposta, a 

pronunciar o seu «sim!» ao Pai que o 

guia. 

No centro do trecho (v. 2-3) estão 

as promessas de Deus. Ele não fala 

senão de bênção, do princípio ao fim. 

Este termo aparece cinco vezes, e 

apenas por inciso se acena à 

maldição. A bênção é alargada a 

todas as famílias da terra e - devemos 

sublinhá-lo – é absolutamente incondi-

cional; não está ligada à resposta do 

homem, não depende da sua 

fidelidade. Deus promete fazer sempre 

o bem. 

 No contexto do livro do Génesis, 

este dado é particularmente 

significativo, porque é colocado após o 

pecado do homem, depois de, com um 

antropomorfismo audaz, se dizer que 

«a maldade dos homem era grande na 

terra, todos os seus pensamentos e 

desejos tendiam sempre para o mal; e 

o Senhor arrependeu-se de ter criado 

o homem sobre a terra, e o seu 

coração sofreu amargamente» (Gn 6, 

5-6), depois que em Babel os homens 

tinham tentado até subir ao céu. 

Eis a resposta de Deus ao pecado:  

não a resignação, mas o chamamento 

de Abraão, a escolha de um «eleito», 

de um servo fiel pelo qual dar início a 

uma nova história de amor e fazer 

chegar a sua bênção a toda a 

Humanidade. 

Durante toda a cena, Abraão ficou 

em silêncio, não pronunciou uma 

única palavra, não pediu explicações, 

não fez nenhum comentário. Ouviu em 

silêncio. 

O relato conclui-se com a lacónica 

anotação: «Abraão partiu, como o 

Senhor lhe tinha ordenado» (v. 4). 

Poucas palavras, mas suficientes para 

exprimir a adesão completa do 

patriarca ao projeto de Deus e para 

demonstrar a sua total confiança nele. 

É a atitude de escuta, de 

docilidade, de conversão, de disponi-

bilidade para fazer «abaladas» 

corajosas que o Senhor espera, 

principalmente durante a Quaresma, 

de todos os crentes. 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 32 (33), 4-5.18-19.20.22 

  

MONIÇÃO: 

 

Deus quer encher a terra de ternura, de 

vida, de bondade e de luz. 

  

REFRÃO: 

 

ESPERAMOS, SENHOR, NA VOSSA   

      MISERICÓRDIA.  

OU: 

DESÇA SOBRE NÓS A VOSSA 

MISERICÓRDIA, 

PORQUE EM VÓS ESPERAMOS, 

SENHOR. 

  

A palavra do Senhor é reta, 

da fidelidade nascem as suas obras. 

Ele ama a justiça e a retidão: 

a terra está cheia da bondade do 

Senhor. 

  

Os olhos do Senhor estão voltados 

para os que O temem, 

para os que esperam na sua bondade, 

para libertar da morte as suas almas 

e os alimentar no tempo da fome. 

  

A nossa alma espera o Senhor: 

Ele é o nosso amparo e protetor. 

Venha sobre nós a vossa bondade, 

porque em Vós esperamos, Senhor. 

 
 

Segunda Leitura 
(2 Tm 1, 8b-10) 

 
MONIÇÃO: 

 

Paulo fala na vida como experiência do 

amor indissolúvel a Jesus Cristo e aos 

irmãos. E o segredo é o dar a vida como 

Cristo. 

  

LEITURA: 

 

Leitura da Segunda Epístola 

do apóstolo São Paulo a 

Timóteo 

Caríssimo: 8bSofre comigo 

pelo Evangelho, apoiado na 

força de Deus. 9Ele salvou-nos e 

chamou-nos à santidade, não 

em virtude das nossas obras, 

mas do seu próprio desígnio e 

da sua graça. Esta graça, que 

nos foi dada em Cristo Jesus, 

desde toda a eternidade,  
10manifestou-se agora pelo 

aparecimento de Cristo Jesus, 

nosso Salvador, que destruiu a 

morte e fez brilhar a vida e a 

imortalidade, por meio do 

Evangelho. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
Tal como a Primeira, também esta 2.ª 

Leitura não é difícil de proclamar. Repara, 

no entanto, que uma só frase é meia leitura 

e isso pede um perfeito controlo da 

respiração.  

Assinala-se aqui as cesuras. Já 

conheces os tempos: / = a um tempo; // = a 

2 tempos; cada tempo = 1 segundo +/-. 

“Caríssimo” / “Esta graça, / que nos foi 

dada em Cristo Jesus, desde toda a 

eternidade, // manifestou-se agora / pelo 

aparecimento de Cristo Jesus, nosso 

Salvador, // que destruiu a morte / e fez 

brilhar a vida e a imortalidade, por meio do 

Evangelho”. 

Exercita as palavras: desígnio / 

manifestou-se / imortalidade / e outras. 

 
COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

Timóteo é ainda muito jovem 

quando decide dedicar a sua vida à 

causa do Evangelho. É bom e 

estimado por todos, mas é um pouco 

tímido. 

Quando lhe é enviada esta carta, é 

já, há alguns anos, bispo de Éfeso, 

uma das maiores cidades do Império 

Romano: há dificuldades sérias, 

começam as primeiras perseguições, 

muitos cristãos vacilam na fé, 

começam a desertar dos encontros 

comunitários e voltam-se de novo para 

os seus próprios interesses e para os 

bens deste mundo. 

No trecho da Leitura de hoje, o 

autor quer encorajar estes discípulos 

postos duramente à prova. Lembra-lhe 

que a fidelidade a Cristo comporta 

muitos riscos e muitos sofrimentos.  
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Deus não conduz habitualmente os 

homens por caminhos cómodos. 

Não foi fácil a vida de Abraão nem 

a de Cristo, de Paulo e de Timóteo. 

Também não o será nunca a dos 

cristãos. 

Na segunda parte da Leitura (v. 9-

10), é posto em relevo o facto de que 

a vocação cristã é completamente 

gratuita: as pessoas nada podem fazer 

para a merecer, é puro dom. Esta 

verdade deve despertar sentimentos 

de gratidão para com Deus e uma 

adesão solícita ao seu chamamento. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 

 
MONIÇÃO: 

 

A centralidade de Cristo fonte de luz, 

centralidade da Palavra. A declaração 

amorosa e vinculativa do Pai. A vitória da 

sua entrega. O seguimento e compromisso 

dos discípulos. 

 

REFRÃO:    

 

GLÓRIA A VÓS, SENHOR,  

FILHO DE DEUS VIVO.  

 

No meio da nuvem luminosa,  

ouviu-se a voz do Pai: 

«Este é o meu Filho muito amado:   

      escutai-O». 

 
 

Evangelho 
(Mt 17, 1-9) 

 

EVANGELHO: 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor 

Jesus Cristo segundo São Mateus 
 

1Naquele tempo, Jesus tomou 

consigo Pedro, Tiago e João seu 

irmão e levou-os, em particular, a 

um alto monte 2e transfigurou-Se 

diante deles: o seu rosto ficou 

resplandecente como o sol e as 

suas vestes tornaram-se brancas 

como a luz. 3E apareceram Moisés e 

Elias a falar com Ele. 4Pedro disse a 

Jesus: «Senhor, como é bom 

estarmos aqui! Se quiseres, farei 

aqui três tendas: uma para Ti, outra 

para Moisés e outra para 

Elias». 5Ainda ele falava, quando 

uma nuvem luminosa os cobriu 

com a sua sombra e da nuvem uma 

voz dizia: «Este é o meu Filho muito 

amado, no qual pus toda a minha 

complacência. Escutai-O».  6Ao 

ouvirem estas palavras, os 

discípulos caíram de rosto por terra 

e assustaram-se muito. 7Então 

Jesus aproximou-se e, tocando-os, 

disse: «Levantai-vos e não temais».  
8Erguendo os olhos, eles não viram 

mais ninguém, senão Jesus. 9Ao 

descerem do monte, Jesus deu-lhes 

esta ordem: «Não conteis a 

ninguém esta visão, até o Filho do 

homem ressuscitar dos mortos». 

 

Palavra da Salvação. 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Este trecho é interpretado por 

vezes como uma breve antecipação 

da experiência do Paraíso, concedida 

por Jesus a um grupo restrito de 

amigos, preparando-os assim para 

suportarem a dura prova da sua 

paixão e morte. 

É preciso que sejamos sempre 

muito prudentes quando nos de-

bruçamos sobre um texto evangélico, 

porque aquilo que à primeira vista 

pode parecer a crónica de um facto, 

após um exame mais atento revela-se 

muitas vezes um texto de teologia, 

redigido segundo os cânones da 

linguagem bíblica. O relato da 

transfiguração de Jesus, referido de 

modo quase idêntico por Marcos, 

Mateus e Lucas, é disso mesmo um 

exemplo. 

Na Leitura de hoje é proposta a 

versão de Mateus. Esta começa com 

uma anotação aparentemente irrele-

vante, que não consta da leitura aqui 

feita: «Seis dias depois.» Depois de 

quê? Não é dito, mas a referência 

mais provável parece ser a do debate 

acerca da identidade de Jesus que 

acontecera na região de Cesareia de 

Filipe (Mt 16, 13-20). E por que motivo 

Jesus leva consigo apenas três 

discípulos, e sobe a um monte? 

Porque sobe Jesus ao monte? 

Comecemos por este último 

pormenor. É curioso o facto de Jesus, 

sobretudo no Evangelho de Mateus, 

sempre que faz ou diz algo de 

importante, subir a um monte: a última 

tentação acontece no cimo de um 

monte (Mt 4, 8); as bem-aventuranças 

são pronunciadas no cimo de um 

monte (Mt 5, 1); é num monte que são 

multiplicados os pães (Mt 15, 29 e 

ss.), e, no final do Evangelho, quando 

os discípulos encontram o Ressus-

citado e são enviados a todo o mundo, 

encontram-se «no monte que Jesus 

lhes tinha indicado» (Mt 28, 16). É 

suficiente percorrer o Antigo Testa-

mento para descobrir a razão de tanta 

insistência. 

O monte, na Bíblia – como, de 

resto, para todos os povos da 

Antiguidade – era o local do encontro 

com Deus: foi no Sinai que Moisés 

teve a manifestação de Deus e rece-

beu aquela revelação que depois 

transmitiu ao povo; foi no cimo do 

Horeb que também Elias encontrou o 

Senhor. 

Mas há mais: se lermos Êxodo 24 

vemos que também de Moisés se diz 

que subiu ao monte; que passaram 

seis dias (Ex 24, 16), que não foi só, 

mas levou consigo Aarão, Nadab e 

Abiú (Ex 24, 1.9) e foi envolvido por 

uma nuvem. No monte também o seu 

rosto se transfigurou pelo esplendor 

da glória divina (Ex 34, 30). 

À luz destes textos é claro o 

objetivo do evangelista: quer 

apresentar Jesus como o novo 

Moisés, como aquele que entrega ao 

novo povo, representado pelos três 

discípulos, a nova lei; Jesus é a 

revelação definitiva de Deus. 

O rosto de Jesus resplandece 

O rosto resplandecente e as 

vestes brancas como a luz (v. 2). 

Também estes são motivos que 

aparecem com frequência na Bíblia. O 

Senhor está «revestido de esplendor e 

majestade, envolto num manto de luz» 

(SI 104, 1-2). São imagens para 

afirmar a presença de Deus na pessoa 

de Jesus. 

Idêntico é o significado da nuvem 

luminosa que os cobre a todos com a 

sua sombra (v. 5). No livro do Êxodo 

fala-se de uma nuvem luminosa que 

protegia o povo de Israel no deserto 

(Ex 13, 21), sinal da presença de Deus 

que acompanhava o seu povo em 

caminho. Quando Moisés recebeu a 

Lei, o monte foi envolvido por uma 

nuvem (Ex 24, 15-16) e também ele 

desceu com o rosto resplandecente 

(Ex 34, 29-35). Nuvem e rosto 

resplandecente são, portanto, o 

reflexo da presença de Deus. 

Servindo-se destas imagens,  
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Mateus afirma que Pedro, Tiago e 

João, num momento particularmente 

significativo da sua vida, foram 

introduzidos no mundo de Deus e 

tiveram uma iluminação que lhes deu 

a entender a verdadeira identidade do 

Mestre e o fim do seu caminho: não 

iria ser o messias glorioso que 

esperavam, mas um messias que, 

depois de um duro conflito com o 

poder religioso, iria ser hostilizado, 

perseguido e morto. Deram-se conta 

também de que o seu destino não iria 

ser diferente daquele do Mestre. 

A voz do céu 

A voz do céu (v. 5) é uma 

expressão literária utilizada fre-

quentemente pelos rabis quando, para 

concluírem uma longa discussão 

sobre um determinado tema, queriam 

apresentar o pensamento de Deus.  

O assunto tratado no capítulo 

anterior (Mt 16) dizia respeito à 

identidade de Jesus. O próprio Mestre 

tinha aberto o debate com a pergunta: 

«Quem dizem os homens que é o 

Filho do homem?» (Mt 16, 13). Depois 

de terem exposto as várias opiniões, 

os Apóstolos, pela boca de Pedro, 

tinham manifestado a sua convicção: 

Ele é o Messias esperado. A voz do 

céu declara agora o parecer de Deus: 

«Jesus é o muito amado», o servo fiel 

que o Senhor preferiu (Is 42, 1). 

Já no momento do batismo tinha 

sido ouvida esta «voz» que 

pronunciou as mesmas palavras: 

«Este é o meu Filho muito amado» (Mt 

3, 17); agora é acrescentada a 

exortação: «Escutai-o!» Escutai-o 

mesmo quando parecer propor 

caminhos demasiado exigentes, 

indicar estradas estreitas e difíceis, 

escolhas paradoxais e humanamente 

absurdas. 

Na Bíblia o verbo «escutar» não 

significa apenas «ouvir», mas equivale 

muitas vezes a «obedecer» (Ex 6, 12; 

Mt 18, 15-16). A recomendação que o 

Pai faz a Pedro, Tiago e João e, 

através deles, a todos os discípulos, é 

de «pôr em prática» aquilo que Jesus 

ensina. É o convite a orientar a vida 

pela sua proposta das bem-                     

-aventuranças. 

Quem são Moisés e Elias? O 

primeiro é quem deu a Lei ao seu 

povo, o outro era considerado o 

primeiro dos profetas. Para os Israe-

litas, estas duas personagens 

representavam as Sagradas Escritu-

ras. 

Todos os livros santos de Israel 

têm como finalidade levar a um 

diálogo com Jesus, orientam para Ele. 

Sem Ele, o Antigo Testamento é 

incompreensível; 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 

Ressurreição, Ele irá recorrer ao 

Antigo Testamento: «Começando por 

Moisés e seguindo por todos os 

Profetas, explicou-lhes, em todas as 

Escrituras, tudo o que lhe dizia 

respeito» (Lc 24, 27). 

As três tendas 

O significado da imagem das três 

tendas não é fácil de determinar. 

Trata-se, sem dúvida, de uma 

referência ao caminho do êxodo, e 

aqui indicam, talvez, o desejo de 

Pedro de ali ficar para perpetuar a 

alegria experimentada num momento 

de intimidade espiritual com o Mestre. 

Quem constrói uma tenda quer 

estabelecer a sua morada num 

determinado lugar e aí ficar, pelo 

menos por algum tempo. Mas Jesus 

está sempre em caminho: dirige-se a 

uma meta, e os discípulos devem 

segui-lo. 

A nossa própria experiência 

espiritual pode-nos ajudar a entender: 

após um longo diálogo com Deus, não 

é fácil voltar à vida de todos os dias; 

os problemas, os conflitos sociais   e 

os   desacordos   familiares, os 

dramas com que nos defrontamos 

metem-nos medo, e, no entanto, 

sabemos que escutar a palavra de 

Deus não é tudo. Não se pode passar 

a vida na igreja ou nos oásis dos 

retiros espirituais: é necessário sair 

para encontrar e servir os irmãos, para 

ajudar quem sofre, para estarmos 

próximos de quem precisa de amor. 

Depois de se ter descoberto na 

oração o caminho a seguir, é preciso 

caminhar com Jesus, que sobe a 

Jerusalém para dar a vida. 

Podemos resumir assim o 

significado da cena: todo o Antigo 

Testamento (Moisés e Elias) ganha 

sentido com Jesus; porém, Pedro não 

entende o significado do que está a 

acontecer. Mesmo que proclame com 

a boca que Jesus é «o Messias» (Mt 

16, 16), está profundamente conven-

cido de que Ele é somente uma 

grande personagem, ao nível de 

Moisés e Elias, e por isso sugere que 

se façam três tendas iguais. Mas os 

três já não podem ficar juntos, Jesus 

destaca-se claramente dos outros, é 

absolutamente superior. 

Deus intervém para corrigir a falsa 

interpretação de Pedro: Jesus não é 

somente um grande legislador ou um 

simples profeta, é o «Filho muito 

amado» do Pai. 

Israel tinha escutado a voz do 

Senhor que lhe tinha sido transmitida 

por Moisés e pelos profetas. Agora 

esta voz – diz o Pai – chega aos 

homens através de Cristo. É a Ele e 

só a Ele que os discípulos devem 

escutar, e por isso é dito que, quando 

os três levantam os olhos, não veem 

mais ninguém senão Jesus. Moisés e 

Elias desapareceram, cumpriram a 

sua missão: apresentaram ao mundo 

o Messias, o novo profeta, o novo 

legislador. 

Realizou-se a promessa feita por 

Moisés ao povo, antes de morrer: «O 

Senhor, teu Deus, suscitará no meio 

de vós, dentre os teus irmãos, um 

profeta como eu; a ele deves escutar» 

(Dt 18, 15). 

 
 

Oração Universal 

 

 

 

1 – Para que o Papa Francisco e os  

bispos a ele unidos  

        recebam a graça de sofrer pelo 

Evangelho,  

        e ponham a confiança em Deus, 

como Abraão, 

        oremos ao Senhor. 

 

2 – Para que os homens que 

governam as nações  

      defendam os cidadãos e os seus 

direitos,  

      e tudo façam pelos mais pobres e      

            esquecidos, 

      oremos ao Senhor. 

 

3 – Para que os doentes e todos os   

que sofrem  

      vivam unidos à cruz do nosso 

Salvador,  

      e um dia cheguem à contemplação 

da sua glória, 

      oremos ao Senhor. 
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4 – Para que os fiéis que se reúnem   

           ao domingo  

deem testemunho de Jesus Cristo,      

luz do mundo,  

aos que lhes pedem a razão da  

sua esperança, 

      oremos ao Senhor.  

 

5 – Para que esta assembleia de  

cristãos,  

à medida que comunga o Pão do   

Céu,  

se transfigure como Jesus no   

monte santo, 

     oremos ao Senhor. 

 

 
 

 

 

Antífona da Comunhão 

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

 

 

Acolher a Proposta 

de Deus 

Deus não desiste da humanidade. 

Ele tem para todos um projeto de vida 

e de amor. Sua vontade é o desejo de 

vida, de transformação radical do 

mundo como espaço de bênção, de 

dignidade e de santidade. Ele ama a 

justiça e a retidão. 

Na liberdade muitas vezes as 

escolhas são fruto do egoísmo e das 

opções de construção sem Deus e na 

adesão ao pecado. Por isso as 

divisões, a violência, o mal-estar, os 

desequilíbrios assustadores, o engano 

e a mentira. 

O olhar de Deus repousa sobre 

aqueles que acreditam que é possível 

elevar este mundo, que é possível 

vencer o pecado e a morte. E a 

resposta que Ele espera passa pela 

pobreza, simplicidade e humildade de 

cada pessoa que aceita deixar, perder, 

ir arriscar, estar em saída, compro-

meter-se e dar-se. 

Esta proposta é Jesus Cristo dom 

do Pai e entrega do Pai. Ele é o 

centro. Conhecê-Lo, amá-Lo e segui-       

-Lo é o fundamental convite que nos é 

feito. 
 

 

 

Jesus anima a nossa 

entrega 
  

Para animar os seus discípulos 

diante dos acontecimentos que se vão 

realizar com a Sua paixão dolorosa, 

sua morte e sua ressurreição, Jesus 

Cristo manifesta-se de forma 

maravilhosa, e se faz partilha como 

experiência única de transfiguração, 

que antecipa a vitória e a glória. 

Todos somos convidados a crer 

que a transformação radical da vida e 

do mundo passa pela nossa entrega 

na comunhão mais profunda com a 

vontade de Deus. Ele não se importa 

da nossa fraqueza na medida em que 

ela nos ajuda a sermos humildes, 

dóceis, a acolher e a comprometermo-   

-nos com generosidade nesta obra 

fundamental. 

Em Cristo transfigurado se 

transfigura todo o homem e toda a 

mulher. Em tantos contextos e tantas 

situações somos chamados e 

enviados a ajudar a humanidade a 

valorizar e descobrir a beleza da vida, 

das pessoas, sobretudo dos frágeis. 

Somos chamados e enviados a 

transformar, pela doação da nossa 

vida, aquelas situações e contextos 

em que os rostos e as pessoas foram 

desfigurados pela escravidão dos 

ídolos. É nossa tarefa principal fazer 

resplandecer a sua beleza e glória que 

emerge do mistério da encarnação e 

culmina na páscoa do Senhor morto e 

ressuscitado. 

 
 

 

Ver, escutar, seguir 

e dar-se 
  

Somos chamados a seguir pelo 

caminho da cruz. Caminho de 

esperança e de fecundidade … quem 

perder a vida por minha causa e pela 

causa do evangelho… ganhará. 

Somos convidados a ver quantas 

maravilhas o mistério pascal de Cristo 

tem operado ao longo dos séculos. 

Quanta beleza densa e historicamente 

fecunda em pessoas, em obras, em 

instituições. Ver pequenos e grandes 

sinais de ressurreição e do 

ressuscitado. 

Ao olharmos este longo percurso 

que Cristo faz connosco, mais 

entusiasmo devemos sentir, para 

celebrar a alegria da nossa fé; a 

beleza e a glória da Palavra de Deus; 

o dom excelso que é Cristo presente, 

vivo e atuante na História; a beleza da 

fecundidade dos seus discípulos que 

saíram de si para amar, para construir, 

curar, abençoar, abraçar a glória que é 

a Cruz do Senhor. 

Escutar. A nossa vocação é de 

Escutar. Somos chamados a viver da 

Palavra e pela Palavra. Este é o 

tempo da Palavra, a eternidade o 

tempo da visão e da contemplação. 

Tempo da Palavra acolhida, 

contemplada e vivida no compromisso 

de dar a vida, como Jesus Cristo, 

proposta do Pai, centralidade da 

Escritura, resposta última e definitiva 

para o Homem 

Somos convidados a fazer da 

nossa vida um constante sair para 

servir, estar onde é necessário, dar-se 

numa entrega geradora de vida e de 

esperança. 

Dar-se de forma sábia que não 

mede o valor da entrega pelos critérios 

da eficiência, do êxito, do sucesso, 

mas pela medida do amor na 

perspetiva de Deus, no desejo jovem 

de conversão, de luta, de entrega. 

E na exigência de ir, de deixar, de 

seguir, de se comprometer: “Quando 

tivermos de partir para uma periferia 

extrema, talvez nos assalte o medo; 

mas não há motivo! Na realidade, 

Jesus já está lá; Ele espera-nos no 

coração daquele irmão, na sua carne 

ferida, na sua vida oprimida, na sua 

alma sem fé. Jesus está lá naquele 

irmão. Ele sempre nos precede; 

sigamo-Lo! Tenhamos a audácia de 

abrir estradas novas para o anúncio 

do Evangelho” (Papa Francisco). 

 
 

 

Diz ainda o  

Papa Francisco 
  

«É muito importante este convite do 

Pai! Enquanto discípulos de Jesus, 

somos chamados a ser pessoas 

que ouvem a sua voz e levam a 

sério as suas palavras.» 

 

Hoje o Evangelho apresenta-nos o 

evento da Transfiguração. É a 

segunda etapa do caminho quaresmal: 

a primeira, as tentações no deserto, 

no domingo passado; a segunda, a 

Transfiguração. Jesus «tomou consigo   
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Pedro, Tiago e João e levou-os, em 

particular, a um alto monte» (Mt 17, 1). 

A montanha na Bíblia representa o 

lugar da proximidade com Deus e do 

encontro íntimo com Ele; o lugar da 

oração, no qual estar na presença do 

Senhor.  

Lá no monte, Jesus mostra-se aos 

três discípulos, luminoso, lindíssimo; e 

depois aparecem Moisés e Elias, que 

conversam com Ele. O seu rosto é tão 

esplendoroso e as suas vestes tão 

cândidas, que Pedro fica fulgurado, a 

ponto que queria permanecer ali, 

como que parar aquele momento. 

Imediatamente ressoa do alto a voz do 

Pai que proclama Jesus seu Filho 

predileto, dizendo: «ouvi-O» (v. 5).  

Esta palavra é importante! O nosso 

Pai que disse a estes apóstolos, e diz 

também a nós: «Ouvi Jesus, porque é 

o meu Filho predileto». Mantenhamos, 

esta semana, esta palavra na mente e 

no coração: «Ouvi Jesus!». E isto não 

é o Papa que o diz, é Deus Pai, a 

todos: a mim, a vós, a todos, todos! É 

como uma ajuda para ir em frente pelo 

caminho da Quaresma. «Ouvi Jesus!». 

Não esqueçais. 

É muito importante este convite do 

Pai. Nós, discípulos de Jesus, somos 

chamados a ser pessoas que ouvem a 

sua voz e levam a sério as suas 

palavras. Para ouvir Jesus, é preciso 

estar próximos dele, segui-lo, como 

faziam as multidões do Evangelho que 

o seguiam pelas estradas da 

Palestina. Jesus não tinha uma 

cátedra ou um púlpito, fixos, era um 

mestre itinerante, que propunha os 

seus ensinamentos, que eram os 

ensinamentos que o Pai lhe tinha 

dado, ao longo das estradas, 

percorrendo trajetos nem sempre 

previsíveis e por vezes pouco fáceis. 

Seguir Jesus para o ouvir. Mas 

também ouvimos Jesus na sua 

Palavra escrita, no Evangelho.  

Faço-vos uma pergunta: vós leis todos 

os dias um trecho do Evangelho? Sim, 

não... sim, não... Metade e metade... 

Alguns sim e alguns não. Mas é 

importante! Leis o Evangelho? É bom; 

é bom ter um pequeno Evangelho, 

pequeno, e levá-    -lo connosco, no 

bolso, na carteira, e ler um pequeno 

trecho em qualquer momento do dia. 

Em qualquer momento do dia tiro do 

bolso o Evangelho e leio algo, um 

pequeno trecho. Nele é Jesus que 

fala, no Evangelho! Pensai nisto. Não 

é difícil, nem sequer necessário que 

sejam os quatro: um dos Evangelhos, 

pequenís-simo, connosco. Sempre o 

Evangelho connosco, porque é a 

Palavra de Jesus, para a poder ouvir. 

Deste episódio da Transfiguração 

gostaria de indicar dois elementos 

significativos, que sintetizo em duas 

palavras: subida e descida.  Precisa-

mos de ir para um lugar apartado, de 

subir ao monte num espaço de 

silêncio, para nos reencontrarmos a 

nós mesmos e ouvir melhor a voz do 

Senhor. Fazemos isto na oração. Mas 

não podemos permanecer ali! O 

encontro com Deus na oração 

estimula-nos de novo a «descer do 

monte» e voltar para baixo, para a 

planície, onde encontramos tantos 

irmãos sobrecarregados por canseir-

as, doenças, injustiças, ignorâncias, 

pobreza material e espiritual. A estes 

nossos irmãos que estão em 

dificuldade, estamos chamados a levar 

os frutos da experiência que fizemos 

com Deus, partilhando a graça 

recebida. E isto é curioso. Quando 

ouvimos a palavra de Jesus, 

escutamos a Palavra de Jesus e a 

temos no coração, aquela Palavra 

cresce. E sabeis como cresce? 

Oferecendo-a ao próximo! A Palavra 

de Cristo em nós cresce quando a 

proclamamos, quando a oferecemos 

aos outros! É esta a vida cristã. É uma 

missão para toda a Igreja, para todos 

os batizados, para todos nós: ouvir 

Jesus e oferecê-lo aos outros.  

Não esqueçais: esta semana, ouvi 

Jesus! E pensai no Evangelho: fá-lo-     

-eis? Fareis isto? Depois no próximo 

domingo dir-me-eis se fizestes isto: ter 

um pequeno Evangelho no bolso ou 

na carteira para ler um pequeno trecho 

durante o dia. 

E dirijamo-nos agora à nossa Mãe 

Maria, e recomendemo-nos à sua guia 

para prosseguir com fé e generosi-

dade este itinerário da Quaresma, 

aprendendo a «subir» um pouco mais 

com a oração e a ouvir Jesus, e a 

«descer» com a caridade fraterna, 

anunciando Jesus. 

 

(Papa Francisco,  

Ângelus, Praça de São Pedro,  

16 de março de 2014) 

 
 

Citação 

«A humildade é o lugar do 
amor.» 

(Papa Paulo VI) 

Sabias que… 

O monte Tabor 
 

O monte Tabor é uma montanha 

da Baixa Galileia com 588 metros de 

altura. Do cimo avista-se o panorama 

espetacular de cinco vales férteis, 

dentre os quais se destaca o vale de 

Jizreel (Esdrelão). Ao longo dos 

séculos teve valor estratégico, pelo 

amplo panorama que do alto se 

domina.  

Esta montanha está carregada de 

significado religioso desde os tempos 

mais remotos. 

Várias tradições dos primeiros 

séculos do cristianismo, situam a 

Transfiguração no alto do monte 

Tabor. Já no século IV foi construída 

uma capela no seu cimo. 

 
 

 

Oração 
 
Obrigado, Senhor, 

por este momento de luz 

que veio eliminar a obscuridade 

que se tinha anichado nos meus 

olhos. 

 

Obrigado, Senhor, 

porque via tudo escuro 

e pensava que já nunca mais 

se abriria em meus lábios um sorriso. 

 

Obrigado, Senhor, 

porque és luz que ilumina o meu 

caminho. 

 

Obrigado por me presenteares 

com o amanhecer da tua amizade. 

Ajuda-me a descobrir todas as coisas 

boas 

que me ofereceste com a vida 

 
 

Aniversários 
de Leitores 

 
Esta semana estão de Parabéns 

pelo seu aniversário natalício, os 

seguintes Leitores: 

– Dia 8 de Março, Raquel Barros, 

da Paróquia de São Pedro de Sanfins 

de Ferreira. 

(continua na pág. 9) 
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– Dia 9 de Março, Helena Martins, 

da Paróquia de Figueiró. 

– Dia 11 de Março, Gracinda 

Nunes, da Paróquia de Figueiró. 

– Dia 11 de Março, Nelson Costa, 

da Paróquia de Eiriz. 

– Dia 11 de Março, Susana 

Pacheco, da Paróquia de Eiriz. 

À Raquel, à Helena, à Gracinda, 

ao Nelson e à Susana, o Jornal do 

Leitor deseja-vos um feliz aniversário 

 
 

Humor 
 
Curiosidade do Juiz 

 

– O senhor está inocente? 

– Sim, senhor Dr. Juiz. 

– Mas, diga-me como arrombou o 

cofre? 

– Não vale a pena – O senhor Juiz 

nunca seria capaz de fazer o mesmo!! 

 

A morte 

 

Perguntas que se fazem no velório, 

quando alguém morre: 

– O americano: tinha seguro de 

vida? 

– O holandês: que fortuna deixou? 

– O alemão: de que doença 

morreu? 

– O francês: que idade tinha? 

– O italiano: pobre homem! 

– O mexicano: é um homem feliz: 

já não tem necessidade de trabalhar. 

– O polaco: era uma boa pessoa. 

– O português: coitado: mas 

antes ele do que eu… 

 

Bebedeira 

 

Um bêbado ia caminhando com 

um pé no passeio e outro na rua. Um 

sujeito observou-o durante alguns 

minutos, e depois disse-lhe: 

– Venha, amigo; eu ajudo-o a ir 

para casa. Você está bêbado. 

– Graças a Deus; eu pensei que 

estava coxo. 

 

Na loja de modas 

 

– Quanto custa este vestido? 

– 100 euros. 

– Oh! Mas é um preço absurdo! 

– De acordo. Mas repare que o 

vestido também é!... 

 
 

 

 

Seis Adágios 

populares 
 

1 

Quem foge dos seus,  

dos alheios é escornado como quem 

foge de Deus e será desgraçado. 
 

2 

A besta muito anda,  

mas não falta quem a toque. 
 

3 

Apanham-se mais moscas  

com um litro de mel,  

que com um barril de fel. 
 

4 

Amor,  

com amor se paga. 
 

5 

Mãos frias,  

coração quente, amor para sempre. 
 

6 

Quem se obriga a amar,  

obriga-se a padecer. 

 
 

 

II DOMINGO DA  

QUARESMA 
 

___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
___________________________________________________ 

_________________________________________ 
_______________________________ 

______________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

08-03-2020 – II Dom.  Quaresma 

 
C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Joaquim 

Mendes 

José  

Meireles 

1.ª Leitura 
Glória 

Martins 

Céu 

Fernandes 

2.ª Leitura 
António 

Dias 

Joaquim 

Martins 

Oraç Univ. 
Joaquim 

Mendes 

José 

Meireles 
 

E I R Í Z 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Elisabete 

Costa 

Lúcia 

Gomes 

2.ª Leitura 
Tânia 

 Leão  

Rosa 

Armanda 

Oração 
Universal 

Rita 

Meireles 

Marta 

Pinheiro 
 

S A N F I N S 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Teresa 

Moreira 

Adelino 

Sousa 

1.ª Leitura 
Aurora 

Silva 

Brazinda 

Fernandes 

2.ª Leitura 
Pedro  

Leal 

Telma 

Sousa 

Oração 
Universal 

Teresa 

Moreira 

Adelino 

Sousa 
 

F I G U E I R Ó 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos   

1.ª Leitu.   

2.ª Leitu.   

Orç. Fiéi.   
 

A Fechar 

Que eu não perca o sentimento de 
justiça, mesmo sabendo que o 
prejudicado possa ser eu. 
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