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II Domingo da 

Quaresma 

Na Santa Missa encontramo-nos 

com Jesus. Não podemos vê-Lo 

como os Apóstolos no Monte Tabor, 

mas podemos participar da sua 

alegria, sabendo que iremos 

contemplá-Lo face a face no Céu.  

A quaresma anima-nos nesta 

caminhada para o céu, na luta mais 

empenhada pela santidade. 

Neste tempo da Quaresma em 

que devemos privilegiar o sacramento 

da penitência, procuremos olhar para 

a nossa alma e purificá-la pelo 

arrependimento e confissão dos 

nossos pecados. 

 
 

 

Introdução 

Também para Deus é agradável 

receber presentes! 

É sempre difícil e delicada a 

escolha de um presente, não só 

porque pressupõe o conhecimento 

dos desejos, expectativas e por vezes 

até mesmo dos gostos bizarros da 

pessoa a quem se destina, mas 

sobretudo porque nos damos conta 

que com o dom – pelo menos a nível 

inconsciente – é entregue uma parte 

de nós próprios.  

Sabemos que os presentes mais 

apreciados não são os mais caros, 

mas os que revelam o maior 

envolvimento de quem oferece. Por 

exemplo, para o aniversário da sua 

esposa, Clara, pianista alemã de 

grande nível (1819-1896), Robert 

Schumann, compositor alemão (1810-

1856), compôs o célebre Sonho e 

acompanhou-o com uma dedicatória 

que dizia o seguinte: «O trecho não é 

adequado às tuas capacidades, mas 

exprime todo o meu amor.» Quer 

dizer que, através da música, Robert 

entregava à sua esposa o coração, 

sem o arrancar para fora de si.  

Na verdade, à pessoa amada 

estamos dispostos a entregar tudo 

aquilo de que mais gostamos. 

Também Abraão amava o Senhor ao 

ponto de pensar em oferecer-lhe o 

seu unigénito, o filho a quem amava 

mais do e a sua própria vida. 

Também o Natal, por exemplo, é a 

festa do dom. Por isso damos 

presentes uns aos outros porque 

entendemos que «Deus amou tanto o 

mundo que lhe entregou o seu Filho 

Unigénito» (Jo 3, 16); Agora, Ele 

convida-nos a corresponder ao seu 

amor, tornando-nos, também nós, um 

dom para os irmãos. «Foi com isto 

que ficámos a conhecer o amor: Ele, 

Jesus, deu a sua vida por nós; assim 

também nós devemos dar a vida 

pelos nossos irmãos» (1 Jo 3, 16). 

Dar a vida sem a perder. 

– O Senhor espera de mim um 

presente: o dom da minha vida aos 

irmãos.  

  
 

 

Antífona de Entrada 

Salmo 26, 8-9 

 

Diz-me o coração: «Procurai a face 

do Senhor».  

A vossa face, Senhor, eu procuro; 

não escondais de mim o vosso rosto. 

  

 Ou: 
cf. Salmo 24, 6.3.22 

 

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. 
 

 

 

 

 

Naqueles dias, Deus quis pôr à 
prova Abraão e chamou-o: 
«Abraão!» Ele respondeu:  

«Aqui estou».  
 

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

 
 

MONIÇÃO: 
 

Deus pôs à prova Abraão pedindo-lhe 

o sacrifício do seu filho único tanto tempo 

esperado. O santo patriarca é para nós 

modelo de obediência à vontade de Deus. 

O sacrifício de Isaac é figura do sacrifício 

de Cristo, que se daria no mesmo lugar. 

 

LEITURA: 

 

 

Leitura do Livro do Génesis 
 

1Naqueles dias, Deus quis pôr 

à prova Abraão e chamou-o: 

«Abraão!» Ele respondeu: «Aqui 

estou». 2Deus disse: «Toma o teu 

filho, o teu único filho, a quem 

tanto amas, Isaac, e vai à terra de 

Moriá, onde o oferecerás em 

holocausto, num dos montes que 

Eu te indicar. 9aQuando chegaram 

ao local designado por Deus, 

Abraão levantou um altar e 

colocou a lenha sobre ele.  
10Depois, estendendo a mão, 

puxou do cutelo para degolar o 

filho. 11Mas o Anjo do Senhor 

gritou-lhe do alto do Céu: 

«Abraão, Abraão!» «Aqui estou, 

Senhor», respondeu ele. 12O Anjo 

prosseguiu: «Não levantes a mão 

contra o menino, não lhe faças 

mal algum. Agora sei que na 

verdade temes a Deus, uma vez 

que não Me recusaste o teu filho, 

o teu filho único». 13Abraão 

ergueu os olhos e viu atrás de si 

um carneiro, preso pelos chifres 

num silvado. Foi buscá-lo e 

ofereceu-o em holocausto, em vez 

do filho. 15O Anjo do Senhor 

chamou Abraão do Céu pela 

segunda vez 16e disse-lhe: «Por 

Mim próprio te juro – oráculo do 

Senhor – já que assim procedeste 

e não Me recusaste o teu filho, o 

teu filho único, 17abençoar-te-ei e 

multiplicarei a tua descendência 

como as estrelas do céu e como a 

areia das praias do mar, e a tua 

descendência conquistará as 

portas das cidades inimigas.  
18Porque obedeceste à minha voz, 

na tua descendência serão 

abençoadas todas as nações da 

terra». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Leitor, o texto tem "três vozes": 

narrador, Deus e Abraão. E tu, sem 

exageros teatrais, deves fazê-las ouvir e 

fazê-las entender à assembleia que te 

escuta atentamente.  

Atenção ao inciso "Oráculo do 

Senhor". É um intercalar que pede um tom 

de voz diferente. Da mesma forma, tens de 

o fazer sentir à assembleia.  

Procura exercitar algumas palavras 

que possam ser mais difíceis de 

pronunciar: Abraão / Isaac / Moriá / 

holocausto / cutelo / degolar / prosseguiu / 

abençoar-te-ei / multiplicarei / 

descendência / e outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
Como é possível que Deus tenha 

pedido a um homem que lhe 

sacrificasse o próprio filho? É a 

pergunta que se põe depois de ler 

esta história. 

Nenhum ouvido 

 jamais ouviu a voz de Deus 

Antes de mais, é necessário ter 

em conta que as expressões “Deus 

disse”, “Deus falou... “que aparecem 

muitas vezes na Bíblia, não devem 

ser entendidas num sentido material; 

o Senhor nunca fez ouvir, de forma 

percetível ao ouvido, a sua voz. 

Mas isto não significa que Ele não 

tenha realmente falado. Fê-lo, e de 

muitas maneiras: deixou impressa a 

sua imagem na Criação, iluminou 

Moisés, inspirou os Profetas e 

continua a sugerir a cada pessoa, no 

íntimo da consciência, o caminho da 

vida. 

Ora, o que a Leitura de hoje 

apresenta como sendo um pedido fei-

to por Deus a Abraão, na realidade 

não é senão uma ideia errada, que 

surgiu na mente do patriarca, em 

relação à vontade do Senhor. 

Deus nunca mandaria tirar a 

vida à criança (Isaac) 

De facto, para nós, é inconcebível 

que um pai possa imaginar um Deus 

que exige, como prova de fidelidade, 

o sacrifício de um filho queimado 

numa fogueira. No entanto, naqueles 

tempos remotos, este era um 

costume muito difuso. Era praticado 

não só pelos Moabitas que, quando 

se encontravam em situações 

desesperadas, sacrificavam os 

primogénitos (o primeiro filho) ao seu 

deus Camós (2 Rs 3,26-27) e pelos 

Amonitas que ofereciam os filhos a 

Moloc (Lv 18, 21), mas também pelos 

reis hebreus Acaz (2 Rs 16,3) e 

Manasses (2 Rs 21, 6). Aliás, o vale 

da Geena, foi amaldiçoado, precisa-

mente por ser o lugar onde tinham 

sido imoladas as crianças (2 Rs 23, 

10). 

Entretanto, os Israelitas, formados 

pelos profetas, abandonaram rapida-

mente os sacrifícios humanos (Mq 6, 

7); porém, os povos vizinhos, no 

entanto, continuaram a praticá-los 

ainda por muito tempo. 

Por isso, num mundo em que esta 

prática era considerada normal, é 

compreensível que – talvez por 

ocasião de uma calamidade – Abraão 

tenha pensado, ou algum profeta lhe 

tenha sugerido, imolar a Deus o filho 

mais querido, Isaac.   

Então, esclarecido o que poderá 

estar na origem do relato que 

observamos na leitura, vejamos agora 

qual poderá ser a mensagem que 

esta contém. 

Deus condena tirar a vida 

a uma criança 

O primeiro ensinamento, o mais 

evidente e imediato, é que o Deus de 

Israel, repudia, considerando-o 

mesmo um crime abominável, o 

sacrifício das crianças. Foi sempre 

uma característica dos ídolos a 

pretensão de sacrifícios humanos. Já 

pelo contrário, o Deus de Israel – ao 

segurar o braço de Abraão que 

estava para atingir o filho – mostrou 

ser o Senhor que ama a vida (Sb 11, 

26), aquele que «a todos dá a vida» 

(Act 17, 25) e não quer a morte de 

ninguém (Ez 18, 32). Qualquer 

atentado contra a vida, até mesmo o 

que é perpetrado contra um criminoso 
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nunca pode ser apresentado como 

um ato de amor a Deus e à sua 

justiça. Nunca! Aliás a morte, 

qualquer forma de morte, nunca está 

em sintonia com o seu querer. Nunca! 

Por isso, se uma religião impõe 

práticas degradantes, cria ânsia e 

angústia, priva da alegria de viver, 

põe obstáculos à liberdade e ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, então 

não presta culto ao verdadeiro Deus, 

mas a um ídolo. 

Abraão acreditava, 

estava de boa fé 

Mas a mensagem central do relato 

é outra, e está ligada à fidelidade de 

Abraão. Ele pensou, erradamente, 

mas em boa fé, que Deus exigisse 

dele o seu filho. Pois bem, o patriarca 

declarou-se disposto a este sacrifício. 

E tentou fazê-lo, quis fazê-lo. 

Fê-lo, porque sempre acreditara, 

sem reservas, no Senhor: tinha saído 

da sua terra, tinha renunciado à 

segurança que lhe dava a casa, à 

proteção que lhe vinha da família e da 

tribo a que pertencia (Gn 12, 1); tinha, 

digamos, destruído as pontes que o 

ligavam ao passado; ora, tudo isto na 

certeza de que Deus haveria de 

realizar as suas promessas, dando-       

-lhe uma terra, abençoando-o e  –

acima de tudo – dando-lhe uma 

numerosa descendência, como lhe 

prometera.   

Mesmo quando lhe pareceu que 

Deus se contradizia, perante os 

aparentes absurdos da vida, Abraão 

manteve, inabalável, a sua fé. A certa 

altura pareceu-lhe que Deus o queria 

mesmo privar de tudo: do passado (a 

terra e a casa paterna) e do futuro (a 

posteridade); e, no entanto, também 

nesta dramática situação, continuou a 

acreditar na fidelidade do Senhor. De 

facto, Abraão, superou (venceu) todas 

a provas. 

A fé de Abraão como 

modelo para nós 

Ora, também no início desta 

Quaresma, a fé de Abraão é posta 

como modelo para quem quer 

entregar nas mãos do Senhor, a 

própria vida. 

Então, como aconteceu com 

Abraão, cada um de nós, certamente 

ouvirá do Senhor, as promessas de 

alegria, de prosperidade e de paz. 

Naturalmente que sim. Mas nem tudo 

é «cor-de-rosa». Porque experi-

mentará também as desilusões, e terá 

que enfrentar momentos difíceis. 

Então aqui, será chamado a manter 

firme a sua fé, em situações que lhe 

parecerão absurdas. E acima de tudo, 

deverá alimentar sempre a convicção 

de que Deus não o desiludirá. 

Abraão não chegou a obter   

os bens prometidos 

Depois o relato termina com uma 

nova e solene evocação das pro-

messas do Senhor, acerca da sua 

descendência e das bênçãos. (v. 15-

18). São, aliás, repetidas a Abraão, 

depois de ter passado a prova, 

exatamente para lhe infundir nova 

coragem e aumentar a sua fé. 

Abraão morreu «sem ter obtido os 

bens prometidos, mas tendo-os 

somente visto e saudado de longe» 

(Hb 11, 11-13). 

Então, como ele, também o 

verdadeiro crente confia no Senhor, 

mesmo quando a expectativa da 

realização das suas promessas se 

prolonga para além de todos os 

limites e as aparências parecem até 

demonstrar o contrário. 

Agora impõe-se uma pergunta: 

     – Como estamos, nós, de fé? 

 
 

 

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

 

 

MONIÇÃO: 
 

Este salmo lembra-nos que temos de 

oferecer a nossa vida de cada dia com as 

suas penas e alegrias em sacrifício ao 

Senhor. 

  

REFRÃO: 

 
ANDAREI NA PRESENÇA DO SENHOR 

SOBRE A TERRA DOS VIVOS. 

  

 Ou:               

 

CAMINHAREI NA TERRA DOS VIVOS 

NA PRESENÇA DO SENHOR. 

 

SALMO: 

 
Confiei no Senhor, mesmo quando 

disse: 

«Sou um homem de todo infeliz». 

É preciosa aos olhos do Senhor 

a morte dos seus fiéis. 

 

Senhor, sou vosso servo, filho da 

vossa serva: 

quebrastes as minhas cadeias. 

Oferecer-Vos-ei um sacrifício de 

louvor, 

invocando, Senhor, o vosso nome. 

 

Cumprirei as minhas promessas ao 

Senhor 

na presença de todo o povo, 

nos átrios da casa do Senhor, 

dentro dos teus muros, Jerusalém. 

 
 

 

Segunda Leitura 
(Rm 8, 31b - 34) 

 

 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo fala-nos da nossa confiança 

em Deus, que não falta nunca em nossas 

tribulações. 

 

LEITURA: 

 

 

Leitura da Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 31bSe Deus está por 

nós, quem estará contra nós?  
32Deus, que não poupou o seu 

próprio Filho, mas O entregou à 

morte por todos nós, como não 

havia de nos dar, com Ele, todas 

as coisas? 33Quem acusará os 

eleitos de Deus? Deus, que os 

justifica? E quem os condenará?  
34Cristo Jesus, que morreu, e 

mais ainda, que ressuscitou e que 

está à direita de Deus e intercede 

por nós? 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta leitura, embora pequena, não é 

fácil de proclamar. A mensagem torna-se 

mais veemente (mais forte, mais enérgica), 

porque apresentada de forma interro-

gativa.  

Mas, onde colocar a entoação da 

pergunta? Regra geral é no início das 

frases que a voz a assinala, é no início da 

frase que a interrogação começa a 

perceber-se. 



Separa as frases, não as juntes, 

concede dois tempos (2 segundos), no fim 

de cada interrogação.      

Por fim – e isto vale para todas as 

leituras – mas para esta em particular, a 

aclamação final (Palavra do Senhor) deve 

ser preparada (ser separada), com um 

razoável silêncio (4 segundos). 

Exercita alguma palavra que sintas 

necessidade de o fazer.   
 

 

 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
A meio da sua carta, Paulo, 

depois de ter considerado o projeto 

que Deus quer realizar – que é a 

salvação de toda a Humanidade – 

não pode deixar de gritar a sua 

alegria. Diz ele: «Se Deus está por 

nós, quem estará contra nós?» (v. 

31).   

Depois prossegue, imaginando 

que os pecadores serão levados 

perante o tribunal de Deus, num 

processo relativo às suas ações. 

Sabem ser culpados de todo o mal 

que praticaram. Porém, chegado ao 

lugar do julgamento, eis a grande 

surpresa: ninguém se apresenta para 

os acusar e nenhum juiz se levanta 

para os condenar – extraordinário!! 

Deus, o único que poderia 

levantar-se como testemunha de 

acusação, é, pelo contrário, quem os 

defende! Como os pode acusar, 

depois de os ter amado ao ponto de 

lhes entregar o próprio Filho 

Unigénito? (v. 32-33) – simplesmente 

admirável! 

É que Jesus, por seu lado, não 

pode pronunciar uma sentença de 

condenação contra os pecadores. E 

não pode, porque foram os seus 

melhores amigos, e por eles 

sacrificou a sua vida (v. 34). 

Ora, esta breve Leitura que lemos, 

contém uma declaração incontes-

tável, que é esta: o amor do Pai é 

definitivo e gratuito, e não há pecado 

algum que possa cancelar este amor, 

ou seja, não há infidelidade do ser 

humano mais forte que este amor. 

Não nos podemos esquecer 

nunca que, por mais “malvados” que 

sejamos, nunca venceremos Deus, 

porque a Sua vontade é que todos os 

seus filhos, homens e mulheres se 

salvem. 

Vivamos, então, na alegria desta 

certeza. 

 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

Aclamação ao Evangelho 
(-+-+-+-+) 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Jesus transfigura-Se no cimo do monte 

Tabor enchendo de alegria os Apóstolos e 

preparando-os para o escândalo da 

Paixão. 

Ele é o Filho muito amado do Pai. 

Aclamemo-Lo e escutemo-Lo com fé e 

atenção. 

 

REFRÃO: 
 

LOUVOR A VÓS, JESUS CRISTO, REI 

DA ETERNA GLÓRIA.  Vós, Jesus 

 

ACLAMAÇÃO: 
 

No meio da nuvem luminosa,  

ouviu-se a voz do Pai:  

«Este é o meu Filho muito amado: 

escutai-O». 

 
 

 

 

Evangelho 
Mc 9, 2-10 

 
 

EVANGELHO: 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor 

Jesus Cristo segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 2Jesus tomou 

consigo Pedro, Tiago e João e subiu 

só com eles para um lugar retirado 

num alto monte e transfigurou-Se 

diante deles. 3As suas vestes 

tornaram-se resplandecentes, de tal 

brancura que nenhum lavadeiro sobre 

a terra as poderia assim branquear.  
4Apareceram-lhes Moisés e Elias, 

conversando com Jesus. 5Pedro 

tomou a palavra e disse a Jesus: 

«Mestre, como é bom estarmos aqui! 

Façamos três tendas: uma para Ti, 

outra para Moisés, outra para 

Elias». 6Não sabia o que dizia, pois 

estavam atemorizados. 7Veio então 

uma nuvem que os cobriu com a sua 

sombra e da nuvem fez-se ouvir uma 

voz: «Este é o meu Filho muito 

amado: escutai-O». 8De repente, 

olhando em redor, não viram mais 

ninguém, a não ser Jesus, sozinho 

com eles. 9Ao descerem do monte, 

Jesus ordenou-lhes que não 

contassem a ninguém o que tinham 

visto, enquanto o Filho do homem não 

ressuscitasse dos mortos. 10Eles 

guardaram a recomendação, mas 

perguntavam entre si o que seria 

ressuscitar dos mortos. 
 

Palavra da Salvação. 
 

  
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Todos os anos, no segundo 

domingo da Quaresma, é proposto o 

tema da transfiguração de Jesus. A 

mensagem deste trecho não é 

imediatamente clara nem fácil, pois é 

transmitida com uma linguagem e 

imagens simbólicas que pedem uma 

explicação. 

Retira-Se para um alto monte 

acompanhado de três 
discípulos 

A cena passa-se num lugar 

retirado, num monte alto, para onde 

Jesus levou três dos seus discípulos, 

Pedro, Tiago e João (v. 2), os 

mesmos que irão mais tarde 

testemunhar a sua agonia no 

Getsémani (Mc 14, 33). Marcos 

sublinha o facto de ter subido só com 

eles. 

Jesus comporta-se como os rabis 

que, quando queriam revelar um 

segredo ou transmitir um ensina-

mento particularmente importante, 

costumavam retirar-se com os 

discípulos para um lugar isolado, 

longe de ouvidos indiscretos, para 

evitar serem ouvidos por quem não 

estava em condições de entender, ou 

podia até compreender mal tudo 

quanto dissessem. 

Já no Sinai a palavra de Deus não 

tinha sido dirigida diretamente a todo 

o povo. Como sabemos, Moisés tinha 

subido em direção a Deus, sozinho da 

primeira vez (Ex 19, 2s), e acom-

panhado depois por três pessoas de 

relevo: Aarão, Nadab e Abiú (Ex 24, 

1). De facto, o lugar das mani-

festações do Senhor não era 

acessível a todos. Quer dizer: para 

alguém se poder aproximar dele eram 

necessárias disposições particulares 

e uma grande santidade. 

Ora, o facto de Jesus ter 

reservado a sua revelação para 

alguns discípulos, e de no final ter  
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recomendado que não a divulgassem 

(v. 9-10), indica que os tornou 

participantes de uma experiência mui-

to significativa, mas ainda demasiado 

elevada para poder ser compreendida 

por todos. (Hoje diríamos – em 

linguagem humorada – “era muita 

areia para as suas camionetas”). 

Então a revelação aconteceu num 

alto monte (v. 2) que a tradição cristã 

identificou com o Tabor, a montanha 

coberta de pinheiros, carvalhos e 

terebintos (árvore cornalheira) que 

surge isolada no centro da extensa 

planície de Esdrelon. Desde tempos 

muito antigos que no cimo existia um 

altar onde eram oferecidos sacrifícios 

às divindades pagãs. Hoje o lugar 

convida ao recolhimento, à reflexão, à 

oração e os peregrinos que o visitam 

sentem-se naturalmente levados a 

erguer o olhar ao céu e o pensamento 

a Deus. 

Os grandes encontros do 

homem com Deus, acontecem 
no alto de um monte 

Ora, por muito sugestiva que esta 

experiência possa ser, é preciso 

lembrar que o texto do Evangelho não 

fala do Tabor, mas de um alto monte, 

e esta expressão tem claras 

referências bíblicas. É que, na Bíblia, 

são postos no alto de um monte, as 

manifestações do Senhor e os 

grandes encontros do homem com 

Deus. Por exemplo, Moisés (Ex 24, 

15s.) e Elias (1 Rs 19, 8), as mesmas 

personagens que aparecem durante a 

transfiguração, receberam as suas 

revelações no alto de um monte. Por 

isso, mais do que um lugar material, o 

monte indica o momento em que a 

intimidade com Deus atinge o vértice 

(o ponto mais alto). Trata-se daquela 

experiência sublime a que os místicos 

chamam união da alma com Deus, 

em que, a pessoa quase que, 

dissolvendo-se no seu Senhor, sente-

-se identificar com os seus 

pensamentos, com os seus 

sentimentos, com as suas palavras e 

com as suas ações.  

Então Jesus deixa a planície onde 

as pessoas seguem os princípios que 

muitas vezes estão em contradição 

com os princípios de Deus. E conduz 

alguns discípulos. Ou seja, quer 

afastá-los dos raciocínios e das 

convicções do mundo, para os 

introduzir nos pensamentos mais 

íntimos do Pai, nos seus 

imperscrutáveis (misteriosos) desí-

gnios acerca do Messias. Se 

consultarmos “Lc 9, 31”, verificamos 

que Lucas, é ainda mais explícito, 

quando refere o tema do diálogo de 

Jesus com Moisés e Elias. Lucas 

afirma que eles, tendo aparecido na 

sua glória, falavam com Jesus acerca 

do dom da sua vida que Ele estava 

para   fazer, isto   é, a sua morte que 

ia acontecer em Jerusalém (Lc 9, 31). 

Esta é a revelação desconcertante 

(que transtorna) que alguns discí-

pulos, não todos, um dia receberam 

do céu. 

As vestes brancas 

Depois temos as vestes brancas 

(v. 3) que manifestam exteriormente a 

identidade de Jesus. O branco era o 

símbolo do mundo de Deus, o sinal 

da festa e da alegria. Dizia--se que, 

no reino de Deus, os eleitos usariam 

vestes cândidas que «emanam 

cintilas como raios de Sol». No 

Apocalipse é retomada esta imagem: 

no Céu os eleitos aparecem ao 

vidente «vestidos de túnicas brancas» 

(Ap 7, 13) 

Moisés e Elias 

Depois Moisés e Elias (v. 4). São 

dois célebres personagens da história 

de Israel. O primeiro (Moisés) é o 

mediador de que Deus se serviu para 

libertar o seu povo (do Egipto) e dar-      

-lhe a Tora, dar-lhe a Lei (as tábuas 

da Lei). Moisés é introduzido na cena 

da transfiguração, precisamente para 

testemunhar que Jesus é o profeta 

por ele anunciado. Na verdade, antes 

de morrer, Moisés prometeu aos 

Israelitas: «O Senhor, teu Deus, 

suscitará no meio de vós, dentre os 

teus irmãos, um profeta como eu; a 

ele deves escutar» (Dt 18, 15).  

Aliás, o convite a escutar Jesus, 

que se encontra neste trecho do 

Evangelho que lemos (v.7), é disso 

mesmo uma confirmação. 

Depois temos então Elias que, por 

sua vez, é o primeiro dos profetas, 

aquele que tinha sido arrebatado ao 

céu (2 Rs 2, 11-12) e que se pensava 

que regressaria antes da vinda do 

Messias. Também ele entra na cena 

da transfiguração como testemunha: 

declara, em nome de todos os 

profetas, que Jesus é o Messias 

esperado. 

 

As tendas 

Também as tendas (v. 5), que 

Pedro quer construir, têm um 

significado simbólico, que é este: No 

final de cada ano, na conclusão da 

estação das colheitas, celebrava-se 

em Israel a Festa das Tendas, que 

durava uma semana. Construíam-se 

tendas para recordar os anos 

passados no deserto, para recordar 

as obras realizadas pelo Senhor no 

passado. No entanto, esta festa era 

também um convite a olhar para o 

futuro. Por exemplo, O profeta 

Zacarias, tinha anunciado que, com a 

vinda do Messias, todos os povos da 

terra se encontrariam em Jerusalém, 

para festejar juntos, a Festa das 

Tendas (Zc 14, 16-19). Então, 

referindo-se a este oráculo, os rabis 

descreviam o tempo do Messias 

como sendo uma perene «Festa das 

Tendas». 

Naturalmente que, pedindo para 

construir três tendas, Pedro evoca 

este significado simbólico das 

Tendas. Pedro tem a certeza de que 

já chegou o reino de Deus, isto é, a 

época do repouso e da festa perene 

prometida pelos profetas.  Só que 

Pedro não entendeu o verdadeiro 

significado da cena a que está a 

assistir. Pedro continua a cultivar a 

ilusão de que é possível entrar no 

reino de Deus sem passar através do 

dom da própria vida. Aliás, Marcos 

refere: «Não sabia o que dizia, pois 

estavam atemorizados» (v. 6). 

O medo 

Ora, também aqui o medo, não 

indica o temor perante um perigo. 

Com efeito, é difícil imaginar os 

discípulos, simultaneamente, em 

êxtase devido à alegria (v. 5) e 

desorientados pelo terror (v. 6) ao 

mesmo tempo. Importa perceber que, 

quando a Bíblia fala de medo perante 

uma manifestação de Deus, refere-se 

à admiração, ao espanto que 

experimenta quem entra em contacto 

com o mundo de Deus. 

A nuvem 

Depois temos a nuvem e a 

sombra que são imagens muito 

frequentes no Antigo Testamento, e 

servem para indicar a presença de 

Deus. O Senhor manifesta-se a Moisés 
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«no coração da nuvem» (Ex 19, 9). 

Uma nuvem acompanha os Israelitas 

no deserto (Ex 40, 34-39) e cobre a 

tenda onde Moisés encontra o Senhor 

(Ex 33, 9-11). A nuvem é, portanto, o 

sinal da presença de Deus. 

Depois, no final da cena da 

transfiguração, sai da nuvem uma 

voz: esta voz é a interpretação que 

Deus dá a toda a cena (v. 7), ou seja, 

revela que Jesus é o Seu Filho muito 

amado, a quem devemos escutar. 

Síntese da mensagem 

Depois de termos visto os vários 

símbolos, procuremos, muito 

rapidamente, fazer uma síntese da 

mensagem que a experiência 

extraordinária dos três discípulos nos 

quer comunicar. 

O relato da transfiguração ocupa 

exatamente o centro do Evangelho de 

Marcos. Desde o início que os 

discípulos se punham a questão da 

identidade de Jesus (Mc 1, 27; 4, 41; 

6, 2-3) e, a certa altura, começaram 

também a intuir (a perceber) que Ele 

era o Messias. Mas tinham ainda as 

ideias confusas (baralhadas). Parti-

lhavam a opinião mais difusa entre o 

povo de que o Messias seria um rei, 

um rei forte e valente, um rei capaz 

de empunhar uma espada e de 

instaurar, de maneira prodigiosa e 

imediata, o reino de Deus sobre a 

terra. 

Esta convicção transparece, aliás, 

das palavras de Pedro, que quer 

construir três tendas: considera ter 

chegado o reino de Deus e que, para 

participar nele, não seja necessário 

sequer passar pela morte. 

Então, num momento particular-

mente significativo das suas vidas, 

três discípulos privilegiados são 

introduzidos por Jesus nos pensa-

mentos de Deus; tiveram uma 

iluminação que os fez compreender a 

verdadeira identidade do Mestre e a 

meta do seu caminho: Ele não seria o 

rei glorioso que esperavam, mas um 

Messias hostilizado, perseguido e 

morto. Todavia, o seu último destino 

não seria o sepulcro, mas a plenitude 

da vida.  

Verificamos que a experiência da 

transfiguração foi uma experiência 

espiritual extraordinária, em que 

Jesus procurou convencê-los de que 

só quem dá a vida por amor a realiza 

plenamente.  

Não é possível entrar por atalhos 

no reino de Deus, como Pedro teria 

preferido fazer. É preciso que cada 

discípulo assuma corajosamente a 

disposição do Mestre e aceite doar a 

vida. 

Então, para concluir, perguntemo-

nos: bastou a experiência da morte 

para que os três discípulos assi-

milassem esta verdade? 

A observação conclusiva do 

evangelista é esta: «Eles guardaram 

a recomendação, mas perguntavam 

entre si o que seria ressuscitar dos 

mortos». Ora isto deixa entender que 

ficaram apenas perturbados, não 

convencidos, com a revelação que 

receberam. É evidente que não 

conseguiram compreender. Não 

conseguiram compreender que, em 

Jesus, que estava para dar a vida, 

Deus revelava toda a sua glória, todo 

o seu amor pela Humanidade. Foi só 

mais tarde, com a luz da Páscoa e as 

experiências feitas com o Ressus-

citado, que eles abriram os olhos.  

E então, finalmente, entenderam. 

 
 

 

Oração Universal 

 

 

 

1  

Para que a nossa Diocese e suas 

Paróquias 

escutem a voz do Espírito que as 

convida 

a converterem-se claramente ao 

Evangelho, 

oremos, irmãos. 

 

2  

Para que na nossa Pátria e em todo 

mo mundo 

surjam homens responsáveis e 

decididos 

que trabalhem pelo bem dos 

cidadãos, 

oremos, irmãos. 

 

3  

Para que os cristãos do Oriente e do 

Ocidente 

sejam homens e mulheres de fá como 

Abraão 

e obedeçam sempre à voz de Deus, 

oremos, irmãos. 

 

4  

 Para que os doentes que estão em 

agonia 

acreditem no grande amor de que 

Deus lhes tem 

e se entreguem nas mãos do 

Salvador, 

oremos, irmãos. 

 

5  

Para que os membros desta 

comunidade Paroquial 

recebam a luz de Cristo transfigurado 

e vivam sempre na presença do 

Senhor, 

oremos, irmãos. 
 

 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Mt 17, 5 
 

Este é o meu Filho muito amado,  

no qual pus as minhas 

complacências.  

Escutai-O. 

 
 

 

Monição da Comunhão 
 

Jesus mostra-nos o Seu amor na 

Cruz. Mostra-o também na Eucaristia, 

dando-Se a nós como alimento.  

Acolhamo-Lo cheios de fé e 

digamos-Lhe que ansiamos contem-

plar o Seu rosto. 

 
 

 

Toma o teu filho e vai 

à terra de Moriá 

  
 Abraão aparece na Bíblia como 

modelo de fé e obediência à vontade 

de Deus. Não tinha filhos quando 

Deus o chamou aos 75 anos e lhe 

prometeu fazer dele o pai dum grande 

povo. Teve de esperar 25 anos até 

que nascesse Isaac, pelo qual Deus 

iria realizar a Sua promessa. Agora 

que o menino tinha já 13 anos Deus 

pede-lhe que o vá sacrificar no monte 

Moriá, onde hoje é Jerusalém. 

Abraão obedece à ordem de Deus 

e quando está para matar o filho o  
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anjo diz-lhe para parar, que Deus está 

contente com a sua obediência. O 

Senhor confirma a promessa de fazer 

dele o pai dum povo numeroso como 

as estrelas do céu e como as areias 

das praias do mar e que dele viria o 

Messias por quem seriam aben-

çoadas todas as nações da terra. 

Naquele monte, 1.800 anos mais 

tarde Jesus iria oferecer-se em 

sacrifício no madeiro da cruz, 

mostrando o amor que Deus nos tem, 

infinitamente maior que o de Abraão. 

O sacrifício de Isaac tornou-se figura 

do sacrifício do Filho Unigénito de 

Deus. 

Temos de pôr o Senhor em 

primeiro lugar em nossa vida, 

dispostos a sacrificar tudo por Seu 

amor. Como fez Abraão e como 

fizeram tantos mártires ao longo dos 

séculos. Como fazem hoje muitos 

cristãos em muitos países onde são 

perseguidos ou forçados a converter-      

-se ao islamismo. 

Habitualmente esta valentia temos 

de mostrá-la em vencer a preguiça 

para nos levantarmos a horas, para 

fazer com calma a nossa oração, para 

realizar com amor aquele trabalho 

que nos custa, para sorrir para o 

marido ou para a esposa, para cortar 

com decisão aquele programa de 

televisão que não é recomendável. É 

o heroísmo diário que Deus nos pede 

e nos enche de alegria. 

São Josemaria quis pôr numa sala 

da sede central do Opus Dei em 

Roma esta frase escrita na parede e 

repetida três vezes. “Vale la pena” 

(Vale a pena). E quando lhe 

perguntavam porque a repetia 

lembrava: é que nem assim nos 

convencemos que vale apena amar a 

Deus, sacrificar-nos por Ele, fazer por 

dá-Lo a conhecer aos outros. 

 
 

 

Se Deus está por nós 

  
Se amamos a Deus encontramos 

a segurança e a alegria no meio das 

dificuldades de cada jornada. 

Poderemos repetir com São Paulo: 

“Se Deus está por nós quem estará 

contra nós?”. 

Se amamos a Deus cumprindo a 

Sua vontade ninguém poderá fazer-      

-nos mal. Procuremos esta segu-

rança, crescendo na amizade com 

Deus, esforçando-nos por cumprir 

perfeitamente o que Ele nos manda. 

A Quaresma é para nós tempo de 

conversão, sabermos ver o que nos 

afasta de Deus e nos rouba a 

verdadeira alegria e arrancá-lo com 

decisão. A única desgraça que nos 

pode acontecer em cada dia é o 

pecado, porque nos afasta de Deus. 

Andaremos contentes mesmo no 

meio das penas e problemas de cada 

dia porque sabemos que somos filhos 

de Deus e que Ele está atento às 

nossas necessidades, porque até os 

cabelos da nossa cabeça tem 

contados. 

Ao transfigurar-se no Monte Tabor 

Jesus quer mostrar-nos a riqueza que 

trazemos em nós, a graça divina que 

nos transforma em Deus, que nos 

diviniza e nos torna verdadeiramente 

filhos de Deus. 
 

 

 

Este é o Meu Filho 

muito amado 

  
O segundo domingo da Quaresma 

anima-nos com a cena da transfi-

guração no Monte Tabor, lembrando-      

-nos que, se formos valentes no 

sacrifício, nos espera no Céu a 

maravilha da visão de Deus face a 

face. Vê-Lo-emos como Ele é e 

teremos a alegria plena que nos fará 

transbordar de felicidade. 

Jesus quis preparar aqueles três 

apóstolos para o escândalo da Paixão 

e morte. Para os ajudar a vencer a 

desorientação dessas horas terríveis 

da prisão e do Calvário, mostrando-      

-lhes a Sua glória e a Sua divindade. 

Ele é o Senhor da vida e da morte e 

irá sujeitar-se ao sofrimento e à 

crucifixão por Sua livre vontade. 

Ao descer do monte recomenda-      

-lhes para não contarem a ninguém 

até que ressuscite dos mortos. 

O Pai do Céu manifesta-Se, 

proclamando a divindade de Jesus:  

Este é o Meu Filho muito amado, 

escutai-O. 

Avivemos a nossa fé em Jesus. 

Nestes dias da Quaresma olhemos 

para Ele na Sua Paixão e admiremos 

esse amor sem limites que O leva a 

sujeitar-Se a tantos tormentos e a 

morte infamante para nos resgatar do 

pecado. São Paulo exclamava: “Ele 

amou-me e entregou-se à morte por 

mim” (Gal 2, 20). 

É muito bonita a devoção da Via 

Sacra. O Papa São João Paulo II 

tinha o costume de fazê-la todas as 

sextas feiras, não só na Quaresma, 

mas durante todo o ano. Na sexta 

feira santa, uma semana antes de 

morrer, acompanhou do seu quarto a 

Via Sacra do Coliseu de Roma. 

Impressionou a imagem do papa com 

um grande crucifixo nas mãos, que a 

televisão transmitiu para todo o 

mundo. 

Saibamos olhar os nossos 

sofrimentos à luz da Paixão de Cristo. 

O sofrimento não é uma desgraça. A 

única desgraça é o pecado. Dele é 

que devemos fugir. 

Saibamos praticar a mortificação 

voluntária como a Virgem pediu em 

Fátima. 

Hoje os médicos encarregam-se 

de nos impor sacrifícios, porque são 

necessários para a saúde do corpo. 

Podemos oferecê-los a Jesus e fazer 

muitos mais noutras situações da 

vida. Os melhores são os que nos 

levam a cumprir bem os nossos 

deveres, a fazer bem a oração, a 

tornar a vida agradável aos outros. 

Podemos com eles mostrar o 

nosso amor a Deus, crescer na 

santidade e ajudar à conversão de 

muitas pessoas. Em Fátima Nossa 

Senhora dizia aos pastorinhos: “Vão 

muitas almas para o inferno por não 

haver quem ofereça sacrifícios e reze 

por elas” (Memórias da Irmã 

Lúcia I,p.168 (Torres Novas 1987). 

 
 

 

Fala o Santo Padre 
  

«Jesus toma a decisão de mostrar 

a Pedro, Tiago e João  

uma antecipação da sua glória, 

aquela que Ele terá depois da 

ressurreição, para os confirmar na 

fé e para os encorajar a segui-lo 

pela vereda da Cruz.» 

  

No domingo passado a liturgia 

apresentou-nos Jesus tentado por 

Satanás no deserto, mas vitorioso 

sobre a tentação. À luz deste 

Evangelho, voltamos a ter 

consciência da nossa condição de 

pecadores, e também da vitória sobre  
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o mal, oferecida a quantos empreen-

dem o caminho de conversão e, como 

Jesus, desejam cumprir a vontade do 

Pai. Neste segundo domingo de 

Quaresma, a Igreja indica-nos a 

meta de tal itinerário de conversão, ou 

seja, a participação na glória de 

Cristo, que resplandece no seu rosto 

de Servo obediente, morto e ressus-

citado por nós. 

A página evangélica narra o 

acontecimento da Transfiguração, 

que se insere no ápice do ministério 

público de Jesus. Ele encontra-se a 

caminho de Jerusalém, onde se hão 

de cumprir as profecias do «Servo de 

Deus» e onde se consumirá o seu 

sacrifício redentor. Mas as multidões 

não entendiam isto: perante a 

perspetiva de um Messias que se 

opõe às suas expectativas terrenas, 

abandonam-no. Contudo, pensam 

que o Messias seria um libertador do 

domínio dos romanos, um libertador 

da pátria e, portanto, esta perspetiva 

de Jesus não lhes agrada e deixam-      

-no. Nem sequer os Apóstolos 

compreendem as palavras com as 

quais Jesus anuncia o êxito da sua 

missão na paixão gloriosa, não 

entendem! Então, Jesus toma a 

decisão de mostrar a Pedro, Tiago e 

João uma antecipação da sua glória, 

aquela que Ele terá depois da 

ressurreição, para os confirmar na fé 

e para os encorajar a segui-lo pelo 

caminho da prova, pela vereda da 

Cruz. E assim, sobre um alto monte, 

imerso na oração, transfigura-se 

diante deles: o seu rosto e toda a sua 

pessoa irradiam uma luz resplan-

decente. Os três discípulos sentem-se 

amedrontados, enquanto uma nuvem 

os encobre e do alto ressoa — como 

no Batismo no Jordão — a voz do 

Pai: «Este é o meu Filho muito 

amado. Ouvi-o!» (Mc 9, 7). Jesus é o 

Filho que se fez Servo, enviado ao 

mundo para realizar através da Cruz 

o desígnio da salvação, para salvar 

todos nós. A sua plena adesão à 

vontade do Pai torna a sua humani-

dade transparente à glória de Deus, 

que é Amor. 

É assim que Jesus se revela como 

o Ícone perfeito do Pai, a irradiação 

da sua glória. É o cumprimento da 

revelação; por isso, ao lado da sua 

figura transfigurada aparecem Moisés 

e Elias, que representam a Lei e os 

Profetas, como que para significar 

que tudo termina e começa em Jesus, 

na sua paixão e na sua glória. 

Para os discípulos e para nós, a 

exortação é a seguinte: «Ouvi-o!». 

Escutai Jesus. Ele é o Salvador: 

segui-o! Com efeito, ouvir Cristo exige 

que assumamos da lógica do seu 

mistério pascal, que nos ponhamos a 

caminho com Ele para fazer da nossa 

existência uma dádiva de amor ao 

próximo, em dócil obediência à 

vontade de Deus, com uma atitude de 

desapego das realidades mundanas e 

de liberdade interior. Em síntese, 

devemos estar prontos a «perder a 

nossa vida» (cf. Mc 8, 35), oferecen-

do-a a fim de que todos os homens 

sejam salvos: é assim que nos 

encontraremos na felicidade eterna. O 

caminho de Jesus sempre nos leva 

rumo à felicidade, não vos esqueçais 

disto! O caminho de Jesus sempre 

nos leva rumo à felicidade! No 

percurso haverá sempre uma cruz, 

provações, mas no final sempre nos 

leva para a felicidade. Jesus não nos 

engana, pois prometeu-nos a 

felicidade e no-la concederá se 

caminharmos pelas suas sendas. 

Com Pedro, Tiago e João, hoje 

subamos também nós a montanha da 

Transfiguração e detenhamo-nos em 

contemplação da face de Jesus, para 

receber a sua mensagem e para a 

traduzir na nossa vida, a fim de que 

também nós possamos ser transfi-

gurados no Amor. Na realidade, o 

amor consegue transfigurar tudo. O 

amor transfigura tudo! Credes nisto? 

Que nos sustenha neste caminho a 

Virgem Maria, a qual agora 

invocaremos com a oração 

do Ângelus. 
 

Papa Francisco, Ângelus,  

Praça de São Pedro,  

Março de 2015 
 

 

 

Sabias que… 

De uma brancura deslumbrante 

O brilho deslumbrante era na 

antiguidade um atributo de Deus. 

Quando Moisés subia ao Monte Sinai 

para falar com Deus, o seu rosto 

tornava-se tão brilhante que ele devia 

colocar um véu para não deslumbrar 

o povo (Ex 34, 29-35). Mencionando 

esta “brancura deslumbrante”, o 

Evangelho indica que Jesus é o Filho 

de Deus.  

O monte Tabor tem 580 metros de 

altitude. O seu nome significa “altura”, 

porque se eleva subitamente no meio 

da planície da Galileia. Do seu cimo 

divisa-se o espetacular panorama de 

cinco vales férteis. Teve grande valor 

estratégico. 
   

 

 

Oração 
 

Pai nosso que enches a terra de 

vida, luz e alegria, nós Te damos 

graças pelas coisas boas que nos 

concedes. 

Pai, queremos que chegue a nós 

o teu Reino que é justiça, vida, paz e 

amor. 

Dá-nos o pão que nos ajuda a 

crescer. 

Dá-nos a generosidade necessá-

ria para partilhar os bens que temos. 

Perdoa-nos e torna-nos fortes 

para transmitir o teu perdão. 

Livra-nos desta pandemia do 

Covid-19. 

Livra-nos de todo o mal. 

Ensina-nos a cuidar dos outros. 

Ajuda-nos a ser mensageiros de 

concórdia e reconciliação. 

 
 

 

 

Papa anuncia  

Dia Mundial dos Avós 

e dos Idosos 
 

Aura Miguel 

Jornalista portuguesa  

credenciada no Vaticano 

 

Francisco fixou a celebração desta 

jornada mundial para o quarto 

domingo de julho, data próxima do dia 

de São Joaquim e Sant’ Ana, os avós 

de Jesus. 

Papa anuncia Dia Mundial dos 

Avós e dos Idosos. "A velhice é um 

dom" 

O Papa decidiu estabelecer em 

toda a Igreja o Dia Mundial dos Avós 

e dos Idosos. No final do Ângelus 

deste domingo, Francisco fixou a 

celebração desta jornada mundial 

para o quarto domingo de julho, data  
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próxima do dia de São Joaquim e 

Sant’ Ana, os avós de Jesus. 

Referindo-se à festa da 

Apresentação do Menino Jesus no 

templo, que a Igreja assinala a 2 de 

fevereiro, e ao episódio evangélico 

em que a fé dos idosos Simeão e Ana 

os levou a identificar naquele menino 

o filho de Deus, Francisco afirmou 

que “o Espírito Santo suscita ainda 

hoje, nos idosos, pensamentos e 

palavras de sabedoria. A sua voz é 

preciosa porque canta louvores a 

Deus e guarda as raízes dos povos". 

"Os idosos recordam a todos que 

a velhice é um dom e que os avós 

são o elo de ligação entre as várias 

gerações, para transmitir aos jovens a 

experiência de vida e de fé”, disse 

Francisco, lamentando: "Os avós são 

muitas vezes esquecidos.” 

Neste contexto, o Santo Padre 

deixou um pedido e fez um anúncio: 

“Não esqueçamos esta riqueza de 

guardar as raízes e de as transmitir. 

Por esta razão, decidiu instituir o dia 

mundial dos avós e idosos, para o 

quarto domingo de julho, perto do dia 

de São Joaquim e Sant’ Ana, os avós 

de Jesus." 

“É importante que os avós 

encontrem os netos e que os netos se 

encontrem com os avós”, rematou o 

Santo Padre. 

"Pastoral dos idosos é uma 

prioridade" 

Após este anúncio feito pelo Papa, 

o Vaticano adiantou alguns detalhes 

sobre esta celebração. O prefeito do 

Dicastério para os Leigos, a Família e 

a Vida, cardeal Farrell, salienta, num 

comunicado, que esta decisão do 

Papa “é o primeiro fruto do Ano da 

Família Amoris Laetitia” e que “a 

pastoral dos idosos é uma prioridade 

inadiável para todas as comunidades 

cristãs”. 

O cardeal recordou a organização 

de um primeiro congresso interna-

cional para a pastoral dos idosos e 

disse: “A partir de hoje nos sentimos 

ainda mais comprometidos em 

trabalhar para remover a cultura do 

descartável e valorizar os carismas 

dos avós e dos idosos.” 

Na agenda da Santa Sé fica já 

assinalado que Francisco “presidirá à 

missa vespertina do domingo, 25 de 

julho, compativelmente com a 

situação da saúde, na Basílica de São 

Pedro”. O dicastério para os Leigos, a 

Família e a Vida convida paróquias e 

dioceses de todo o mundo a 

encontrar formas adequadas ao seu 

próprio contexto pastoral para 

celebrar esta Jornada a nível local. 

Papa Francisco 

31 de janeiro de 2021 

 
 

 

Descomplica (52) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, 
Desapegar, Persistir, Agradecer,  

Avançar e Descomplicar. 
 

Quarto verbo: “Esperar” 

Há um ditado muito antigo que diz: 

«Quem espera, sempre alcança». 

Concordo tanto.  No sentido de 

aguardar pelo tempo certo entre a 

semente e a flor. No sentido de ter a 

consciência de ter feito a minha parte 

e de deixar, agora, que a vida, o 

tempo, o universo, Deus, faça a sua. 

Quando esperamos com fé, 

crescemos. Acumulamos a paciência 

necessária para insistir, persistir e 

não desistir. 

Para saber esperar é preciso 

saber amar. É preciso aprender a 

desligar o sabotador interno que tem 

sempre pressa. É preciso cuidar do 

nosso coração com respeito e 

bondade. É preciso, muitas vezes, 

pedir a fé dos outros (das nossas 

pessoas-luz) emprestada. É preciso 

aprender a ajudar a vida a fazer a 

seleção natural: rodearmo-nos só de 

quem gosta de nós. 

Quando a minha mente tenta 

boicotar a minha serenidade e o meu 

foco, há uma meditação muito 

simples que me ajuda a manter a 

calma e a paciência. Podes fazer em 

qualquer altura do dia. Em qualquer 

lugar. Partilho-a contigo.  

1 – Respiro fundo, bem fundo, até 

sentir o ar abraçar-me por dentro. (É 

o lugar da tua quietude interior. Deixa-

-te estar contigo. O mundo pode 

esperar.)  

2 – Visualizo a cor púrpura dentro 

de uma enorme bolha segura. 

Visualizo-me dentro dessa bolha de 

amor e repito esta frase até sentir o 

coração limpo, sereno, compassado: 

«Não dou a ninguém o poder de me 

perturbar, de me tirar a paz. A paz é 

minha, a mente é minha. O poder 

está nas minhas mãos.»  
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Diz-me com quem andas,   

dir-te-ei quem és. 

2 

Quem tem boca, 

 vai a Roma.  

3 

Não há fala maldita, 

 se não fora retraída. 

4 

É melhor perder um amigo, 

 que uma resposta merecida. 

5 

Acompanha com os bons, 

 que serás como eles,  

acompanha com os maus, 

 que serás pior que eles 

6 

Um recado numa cara sem vergonha, 

é um enchente de riso. 

 
 

 

Aniversários de 

Leitores 

 
Esta semana estão de Parabéns 

pelo seu aniversário natalício, as 

Leitoras das seguintes paróquias: 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– FERNANDA OLINDA, na próxima 

terça-feira, dia 2 de março.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– ALBERTINA MATOS, hoje, 

Domingo, dia 28 de fevereiro.  

 

O Jornal do Leitor deseja à 

Albertina e à Fernanda, um feliz 

aniversário, festejado com muito bolo 

e com muito champagne.  

Parabéns a ambas! 

 
 

 

 

 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Humor 

 

DUAS NOTÍCIAS 

 

Seis indivíduos carregam um 

piano pelas escadas de um prédio. 

No 4.º andar, um deles resolve ir ver 

quantos andares ainda faltam. Volta e 

diz: 

– Tenho duas notícias, uma boa e 

outra má. 

– Conta só a boa. A má conta só 

quando chegarmos. 

– Ok, faltam só 6 andares. 

Continuam a subir, carregando 

com dificuldade, o piano. Quando 

chegam ao 10.º andar, pergunta: 

– Qual é a má notícia? 

– O prédio não é este! 

 

NA ESCOLA 

 

A professora pergunta aos seus 

alunos: 

– Se existem 5 passarinhos num 

ramo da árvore e vocês atirarem e 

matarem um, quantos sobram? 

– Nenhum – responde o Hugo. 

A professora fica surpresa com a 

resposta. 

– Nenhum, como assim? 

– Claro... com o barulho do tiro 

todos levantam voo! 

– Bem, não era essa a resposta 

que eu esperava, mas gosto da tua 

maneira de pensar! 

– E agora, posso fazer-lhe eu uma 

pergunta, professora?  

– Podes, Hugo. 

– Estão 3 mulheres sentadas num 

banco a comer gelado. Uma está 

lambendo, outra está chupando e a 

terceira está mordendo. Qual delas é 

a casada? 

A professora fica vermelha, mas 

responde, timidamente: 

– A que está chupando? 

– Não, a casada é a que tem a 

aliança no dedo, mas eu também 

gosto da sua maneira de pensar... 

 
 

 

 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

II Domingo da Quaresma 

Por que ir à missa 

aos domingos? 

  
 PELO PAPA FRANCISCO 

 

Desde novembro (de 2017), o 
Papa Francisco tem dedicado as 
audiências gerais das quartas-     
feiras à celebração da Eucaristia, 
para ajudar a compreender e a 
viver a Santa Missa. 

 

Oferecemos aos nossos leitores 
para meditação  

o texto da audiência geral  

de 13-XII-2017. 

  

  
Queridos irmãos e irmãs, bom dia! 

Retomando o caminho das 

catequeses sobre a Missa, hoje 

perguntamo-nos: por que ir à Missa 

aos domingos? 

Por que ir à Missa? 

A celebração dominical da 

Eucaristia está no centro da vida da 

Igreja (cf. Catecismo da Igreja 

Católica, n. 2177). Nós, cristãos, 

vamos à Missa aos domingos para 

encontrar o Senhor Ressuscitado, ou 

melhor, para nos deixarmos encontrar 

por Ele, escutarmos a sua palavra, 

alimentarmo-nos à sua mesa, e assim 

tornarmo-nos Igreja, isto é, o seu 

Corpo místico vivo no mundo. 

Compreenderam isto, desde o 

princípio, os discípulos de Jesus, que 

celebraram o encontro eucarístico 

com o Senhor no dia da semana ao 

qual os hebreus chamavam “o 

primeiro da semana” e os romanos 

“dia do Sol”, porque naquele dia, 

Jesus tinha ressuscitado dos mortos e 

aparecido aos discípulos, falando com 

eles, comendo com eles, conceden-

do-lhes o Espírito Santo (cf. Mt 28, 

1; Mc 16, 9.14; Lc 24, 1.13; Jo 20, 

1.19), como escutámos na Leitura 

bíblica. Também a grande efusão do 

Espírito no Pentecostes aconteceu no 

domingo, cinquenta dias depois da 

Ressurreição de Jesus. Por estas 

razões, o domingo é um dia santo 

para nós, santificado pela celebração 

eucarística, presença viva do Senhor 

entre nós e para nós. Portanto, é a 

Missa que torna o domingo cristão! O 

domingo cristão gira em volta da 

Missa. Que domingo é, para o cristão, 

aquele no qual falta o encontro com o 

Senhor? 

Existem comunidades cristãs que, 

infelizmente, não podem beneficiar da 

Missa todos os domingos; no entanto, 

também elas, neste dia santo, são 

chamadas a recolherem-se em 

oração em nome do Senhor, 

escutando a Palavra de Deus e 

mantendo vivo o desejo da Eucaristia. 

Tem-se perdido o sentido 

cristão do Domingo.  

Isto é pecado – diz o Papa. 

Algumas sociedades, seculariza-

das, perderam o sentido cristão do 

domingo iluminado pela Eucaristia. 

Isto é pecado! Em tais contextos é 

preciso reavivar esta consciência, 

para recuperar o significado da festa, 

o significado da alegria, da 

comunidade paroquial, da solida-

riedade e do descanso que revigora a 

alma e o corpo (cf. Catecismo da 

Igreja Católica, nn. 2177-2188). De 

todos estes valores a Eucaristia é a 

nossa mestra, domingo após 

domingo. Por isso, o Concílio 

Vaticano II quis reafirmar que «o 

domingo é, pois, o principal dia de 

festa a propor e inculcar na piedade 

dos fiéis, de modo que se torne 

também dia de alegria e de abstenção 

do trabalho» (Const.  Sacrosanctum  

Concilium, 106). 

A abstenção dominical do trabalho 

não existia nos primeiros séculos: é 

uma contribuição específica do 

cristianismo. Por tradição bíblica, os 

hebreus descansam no sábado, 

enquanto na sociedade romana não 

estava previsto um dia semanal de 

abstenção dos trabalhos servis. Foi o 

sentido cristão de viver como filhos e 

não como escravos, animado pela 

Eucaristia, que fez do domingo – 

quase universalmente – o dia do 

descanso. 

Sem Cristo, sem Missa, sem 

Domingo, estamos condenados  
– diz o Papa. 

Sem Cristo estamos condenados 

a ser dominados pelo cansaço do dia-

-a-dia, com as suas preocupações, e 

pelo medo do amanhã. O encontro 

dominical com o Senhor dá-nos a 

força para viver o presente com 

confiança e coragem, e para andar 

para a frente com esperança. Por isso  
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nós, cristãos, vamos encontrar-nos 

com o Senhor aos domingos, na 

celebração eucarística. 

A Comunhão eucarística com 

Jesus, Ressuscitado e Vivo 

eternamente, antecipa o domingo 

sem ocaso, quando já não haverá 

canseira nem dor, nem luto, nem 

lágrimas, mas só a alegria de viver 

plenamente e para sempre com o 

Senhor. Também deste abençoado 

descanso nos fala a Missa dominical, 

ensinando-nos, no decorrer da 

semana, a confiarmo-nos nas mãos 

do Pai que está nos céus. 

Responder aqueles que “não 

precisam de ir à Missa” 

–, sugere o Papa 

Como podemos responder a quem 

diz que não é preciso ir à Missa, nem 

sequer aos domingos, porque o 

importante é viver bem, amar o 

próximo? É verdade que a qualidade 

da vida cristã se mede pela 

capacidade de amar, como disse 

Jesus: «Por isto todos saberão que 

sois meus discípulos: se vos amardes 

uns aos outros» (Jo 13, 35); mas 

como poderemos praticar o 

Evangelho sem haurir (sem absorver) 

a energia necessária para o fazer, um 

domingo após outro, na fonte 

inesgotável da Eucaristia? Não vamos 

à Missa para oferecer algo a Deus, 

mas para receber d’Ele aquilo de que 

verdadeiramente temos necessidade. 

Recorda-o a oração da Igreja, que 

assim se dirige a Deus: «Tu não 

precisas do nosso louvor, mas por um 

dom do teu amor chamas-nos a dar-te 

graças; os nossos hinos de bênção 

não aumentam a tua grandeza, mas 

obtêm para nós a graça que nos 

salva» (Missal Romano, Prefácio 

comum IV). 

Não basta responder que é um 

preceito da Igreja 

Em conclusão, por que ir à Missa 

aos domingos? Não é suficiente 

responder que é um preceito da 

Igreja; isto ajuda a preservar o seu 

valor, mas só isto não basta. Nós, 

cristãos, temos necessidade de 

participar na Missa dominical, porque 

só com a graça de Jesus, com a sua 

presença viva em nós e entre nós, 

podemos pôr em prática o seu 

mandamento, e assim ser suas 

testemunhas credíveis. 
 

Papa Francisco 
Audiência das quartas-feiras 

Dezembro de 2017 
 

 

 

 

Isaac, acompanhado do pai 

Abraão, sobe o monte,  

carregando a lenha (madeira)  

para o sacrifício. 
 

 
 

~ ~ ~ ~ ~  

 

Isaac a ser imolado no cimo do 

monte, mas o anjo do Senhor 

impede Abraão de o fazer. 
 

 
 

~ ~ ~ ~ ~  

 

Monte Tabor, onde se deu a 

Transfiguração de Jesus. 

Veem-se as planícies férteis  

da Galileia. 
 

 
 

~ ~ ~ ~ ~  

Transfiguração de Jesus. 

Com Moisés e Elias, 

Pedro, Tiago e João. 

 

 
 

~ ~ ~ ~ ~  

 
Tal como Isaac, também Jesus 

sobe o monte carregando o 
madeiro (a Cruz) para o sacrifício, 

onde será imolado.  
 

 
 

~ ~ ~ ~ ~  

 

 

ESCALA DE LEITORES 

28-02-2021 

II Dom da Quaresma 

 

C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Joaquim 

Mendes 

Alexandra 

Brito 

1.ª Leitura Idem. Idem. 

2.ª Leitura Idem. Idem. 

Oraç. Univ Idem. Idem. 
 

EIRIZ – FIGUEIRÓ – SANFINS  
 

Aguardamos indicação do nome 

dos respetivos Leitores.  

 

Jornal concluído em 1 de fevereiro 
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