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II Domingo da Quaresma 
 

Iniciámos a Quaresma há uma semana; hoje a 

Igreja, Mãe e educadora da Fé, Coloca-nos diante dos 

olhos o mistério da Morte e Ressurreição de Jesus. É 

esse o objetivo final de toda a Quaresma – entender o 

mistério de Jesus no Calvário como expressão do Amor 

de Deus ao mundo.  

É Domingo da Transfiguração do Senhor ou Festa 

do Divino Salvador, que se Celebra Liturgicamente em 6 

de agosto.  
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Sal 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. Sal 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. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

AS MISTERIOSAS RAZÕES DO CORAÇÃO 
 

Perder a cabeça por alguém, na linguagem popular, 

é sinónimo de enamorar-se. O ímpeto (o impulso) de 

amor não renega o racional, mas ultrapassa-o, abre 

novos horizontes, levanta voo para um mundo de 

inesperadas emoções. 

A fé é uma escolha ponderada. Jesus recorda-o 

àqueles que tencionam tornar-se seus discípulos: 

«Quem de entre vós, querendo construir uma torre, não 

se senta primeiro para calcular a despesa e ver se tem 

com que a concluir?» (Lc 14, 28). Mas é também uma 

entrega confiante, completa e incondicional a Deus, é 

elevar-se em direção a Ele, e pede, portanto, um 

desapego deste mundo e da sua lógica, é – digamos – 

perder a cabeça. 

Francisco de Assis que, durante a cruzada, se 

apresentava inerme (inofensivo, porque desarmado) ao 

sultão, foi gozado e tomado por louco pelos cruzados. 

Não era doido, mas seguia uma lógica diferente, ou 

seja, estava enamorado por Cristo e acreditava 

verdadeiramente no Evangelho. 
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Na linguagem do Antigo Testamento este “perder a 

cabeça” é dado pela imagem do dormitar, ou do sonho. 

Vejamos: Durante o sono de Adão foi criada a mulher 

(Gn 2, 21); quando o torpor (o adormecimento) cai sobre 

Abraão, o Senhor vem estabelecer um pacto com ele 

(primeira Leitura de hoje); no monte da transfiguração 

os três discípulos contemplam a glória do Senhor 

quando são vencidos pelo sono (Evangelho de hoje). 

Parece quase que um certo embotamento (sonolência) 

das faculdades do homem seja a premissa necessária 

para as revelações e intervenções de Deus. 

É verdade: só quem perde a cabeça por Cristo pode 

acreditar que, morrendo por amor, se chega à vida. 
 

– Ao Senhor confiei a minha vida, a quem 

temerei? 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Gn 15, 5-12.17-18 

 

  

MONIÇÃO: 
 

A primeira Leitura fala-nos da Aliança de Abraão com 

Deus, e que só Deus selou pela passagem de um clarão de 

fogo entre os animais sacrificados. 

No Evangelho veremos que a salvação do mundo é obra 

do próprio Deus que, na fidelidade á Aliança com Abraão, 

enviou primeiro Moisés, e Elias envia finalmente o seu próprio 

filho. 

São Paulo, que era judeu de nascimento, compreendeu a 

grande novidade do mistério da morte e ressurreição de Jesus, 

e convida os cristãos que ele batizara a deixarem-se envolver 

pelo mistério da Cruz de Jesus 

 

 

LEITURA: 

 
 
 
 

 

Leitura do Livro do Génesis 
 

Naqueles dias, 5Deus levou Abraão para fora 

de casa e disse-lhe: «Olha para o céu e conta 

as estrelas, se as puderes contar». E 

acrescentou: «Assim será a tua descen-

dência». 6Abrão acreditou no Senhor, o que lhe 

foi atribuído em conta de justiça. 7Disse-lhe 

Deus: «Eu sou o Senhor que te mandou sair de 

Ur dos caldeus, para te dar a posse desta 

terra». 8Abrão perguntou: «Senhor, meu Deus, 

como saberei que a vou possuir?» 9O Senhor 

respondeu-lhe: «Toma uma vitela de três anos, 

uma cabra de três anos e um carneiro de três 

anos, uma rola e um pombinho». 10Abrão foi 

buscar todos esses animais, cortou-os ao meio 

e pôs cada metade em frente da outra metade; 

mas não cortou as aves. 11Os abutres 

desceram sobre os cadáveres, mas Abraão pô-

-los em fuga. 12Ao pôr do sol, apoderou-se de 

Abraão um sono profundo, enquanto o 

assaltava um grande e escuro terror. 17Quando 

o sol desapareceu e caíram as trevas, um 

brasido fumegante e um archote de fogo 

passaram entre os animais cortados. 18Nesse 

dia, o Senhor estabeleceu com Abraão uma 

aliança, dizendo: «Aos teus descendentes 

darei esta terra, desde o rio do Egipto até ao 

grande rio Eufrates». 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

 
 

 

Na leitura pode aparecer (ou não) o nome “Abrão”: pois é 

mesmo assim que deves ler. Obviamente que se o Lecionário 

que utilizarmos usar o nome “Abraão” (em vez de Abrão), 

lemos como lá estiver. Naturalmente que o correto seria ler 

“Abrão”, já que estamos a ler o capítulo 15 da Bíblia, quando só 

no capítulo 17, versículo 5 é que Deus muda o nome de 

“Abrão” para “Abraão”.  

Presta atenção às três vozes: Narrador, Deus e Abrão. 

Sem exageros e sem teatro no ambão, faz diferenciá-las. 

Entretanto, há palavras menos fáceis de pronunciar, tais 

como: descendência / abutres / cadáveres / brasido fumegante 

/ archote / Egipto (lê-se “Egito”, porque o “p” é mudo, não se 

lê.) / Eufrates / ou outras.  
 
 

 

 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 

Num texto dotado de grande beleza, deixa-se-nos 

ver como é que a promessa divina de dar em posse a 

terra de Canaã à descendência da Abraão (Gn 12, 7) se 

haverá de cumprir, apesar de não ter filhos da sua 

esposa Sara (v. 3); aqui esta promessa aparece 

rubricada com um tradicional rito de aliança.  

v. 6 – «Abrão acreditou» 

«A fé de Abraão consiste em crer numa promessa 

humanamente irrealizável. Deus reconheceu-lhe o 

mérito deste ato (cf. Dt 24, 13; Sal 105, 31), o que lhe foi 

atribuído em conta de justiça, já que o «justo» é o 

homem a quem a sua retidão e a sua submissão tornam 

agradável a Deus.  
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São Paulo utiliza este texto para provar que a 

justificação depende da fé e não das obras da Lei; mas 

a fé de Abraão determina a sua conduta, é princípio de 

ação, por isso São Tiago pode invocar o mesmo texto 

para condenar a fé ‘morta’, sem as obras da fé» (Bíblia 

de Jerusalém); cf. Rom 4, 9-12 e Tg 2, 21-23. A fé de 

Abraão é posta em evidência não apenas aqui, ao crer 

na promessa de Deus, mas também ao obedecer para 

deixar a sua terra (Gn 12, 4) e para sacrificar o seu filho 

Isac (Gn 22, 1-4). 

v. 8-10 – «Como saberei que a vou possuir?» 

A narrativa alcança uma extraordinária beleza e 

dramatismo. Com efeito, Abraão, apesar de não ter 

dúvidas (como se disse para a promessa da 

descendência: v. 6), pede um sinal a Deus. E Deus não 

se limita a dar um sinal, mas condescende até ao ponto 

de mandar dispor as coisas para a celebração de um 

rito de aliança segundo os costumes da época: manda 

esquartejar uma vitela, uma cabra e um carneiro. Então 

havia o costume de selar alianças com este rito, para 

nós estranho, mas muito significativo: aqueles que 

faziam um contrato passavam entre as metades a 

sangrar de animais esquartejados, invocando sobre si a 

mesma sorte daqueles animais sacrificados, caso 

viessem a falhar ao contrato ou aliança (cf. Jer 34, 18-

19). 

v. 11-12 – «Os abutres desceram... Um sono 

profundo... um grande e escuro terror» 

Mais uma vez a narrativa apresenta Deus a pôr à 

prova Abraão, e precisamente na mesma ocasião em 

que lhe dava um sinal; com efeito, apesar de Abraão ter 

tudo preparado, Deus atrasa a sua manifestação (vv. 

17-18); mas Abraão não desiste de esperar, enquanto ia 

afugentando as aves de rapina, até que o dia chega ao 

fim, o momento em que o Patriarca se sente exausto e 

sobretudo angustiado interiormente, a ponto de se 

interrogar se tudo isto não teria sido uma ilusão. Matar 

todos aqueles animais não teria sido uma loucura? Cai a 

noite – também os místicos falam da «noite escura» –, 

mas Abraão não arreda pé, porque está certo de que 

Deus não pode falhar. 

v. 17 – «Um brasido fumegante e um  

archote de fogo» 

 Eis senão quando Deus se manifesta nestes dois 

símbolos que «passaram por entre os animais 

cortados»: assim Deus é apresentado a dizer-lhe 

veladamente, mas com a suficiente clareza para um 

homem de fé, que Ele mantinha firme a sua palavra, que 

a promessa não deixaria de vir a realizar-se! Note-se 

que este rito de aliança não é bilateral (como o do Sinai, 

em Ex 24, 6-8); para que se efetive aquilo que é mera 

iniciativa divina, obra de Deus, basta a sua fidelidade; 

ao homem apenas compete dispor as coisas para que 

Deus atue – partir os animais – e não estorvar a ação 

divina – sacudir as aves de rapina. «A chama e 

o fumo simbolizam a Deus; a chama, por ser brilhante e 

quase imaterial e o fumo por ser impenetrável à vista, 

representavam a invisibilidade de Deus; cf. Ex 3, 2; 19, 

18; 24, 17» (E. F. Sutcliffe). Os antigos semitas, como 

os beduínos ainda hoje, utilizavam um forno 

portátil, com a forma de cone truncado, para cozer o 

pão; quando estava bem quente tiravam a lenha e 

introduziam a massa. 

v. 18 – «Aos teus descendentes darei esta 
terra, desde a torrente do Egipto…» 

 Isto é, desde o wadi El-Arixe, que corre na época 

das chuvas do Sinai para o Mediterrâneo (não se trata 

do Nilo); nos tempos de Salomão o povo teve estes 

limites (cf. 1 Re 5, 1), uns limites ideais, «até ao 

Eufrates», no Iraque.  

Com estas palavras Deus aparece como o Senhor 

da Terra e o Senhor da História. 
 

 

 
 

 

 

 

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

 
 

MONIÇÃO: 
 

Pelo seu mistério pascal, Jesus é a nossa luz e salvação. 

Digamo-lo de modo solene e agradecidos. 

 

REFRÃO: 
 

O SENHOR É A MINHA LUZ  

E A MINHA SALVAÇÃO. 

 

SALMO: 

 

O Senhor é minha luz e salvação: 

a quem hei de temer? 

O Senhor é protetor da minha vida: 

de quem hei de ter medo? 
  

Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica, 

tende compaixão de mim e atendei-me. 

Diz-me o coração: «Procurai a sua face». 

A vossa face, Senhor, eu procuro. 
  

Não escondais de mim o vosso rosto, 

nem afasteis com ira o vosso servo. 

Não me rejeiteis nem me abandoneis, 

meu Deus e meu Salvador. 
  

Espero vir a contemplar a bondade do Senhor 

na terra dos vivos. 

Confia no Senhor, sê forte. 

Tem coragem e confia no Senhor. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Segunda Leitura 
Forma longa: Fl 3, 17 – 4, 1 
Forma breve: Fl 3, 20 – 4, 1 

 
 

 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo anima-nos a viver a sério a nossa vida de 

cristãos, de filhos de Deus, com os olhos postos na nossa 

pátria que é o Céu. 

 

 

LEITURA: 

 
 
 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 

aos Filipenses 
 

Irmãos: 17Sede meus imitadores e ponde os 

olhos naqueles que procedem segundo o 

modelo que tendes em nós. 18Porque há 

muitos, de quem tenho falado várias vezes e 

agora falo a chorar, que procedem como 

inimigos da cruz de Cristo. 19O fim deles é a 

perdição: têm por deus o ventre, orgulham-se 

da sua vergonha e só apreciam as coisas 

terrenas. 20Mas a nossa pátria está nos Céus, 

donde esperamos, como Salvador, o Senhor 

Jesus Cristo, 21que transformará o nosso corpo 

miserável, para o tornar semelhante ao seu 

corpo glorioso, pelo poder que Ele tem de 

sujeitar a Si todo o universo. 4,1Portanto, meus 

amados e queridos irmãos, minha alegria e 

minha coroa, permanecei firmes no Senhor. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 
 

 

Esta Leitura tem frases longas, tornando-se de difícil 

leitura. Ela pede, por isso, uma boa técnica de respiração. 

Requer, também, uma boa preparação, lendo em voz alta para 

alguém, em casa, testando se estás a ser compreendido. 

O texto não tem palavras propriamente difíceis de ler, ou de 

pronunciar, embora frases difíceis, porque longas. 

Para um bom trabalho, faz uma boa preparação. Não 

facilites. 

Querendo, exercita algumas palavras que, embora fáceis 

de ler, nem sempre são bem audíveis (percetíveis), que 

encontres no texto. É uma preparação que varia de leitor para 

leitor. Depende da dicção de cada um. 
 
 

 

 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
O Apóstolo incita os fiéis a viverem como «cidadãos 

do Céu» (v. 20), segundo o seu exemplo. 

v. 17 – «Sede meus imitadores» 

São Paulo tem a consciência plena de que, com 

todas as veras da sua alma, é um imitador de 

Cristo (1 Cor 11, 1), por isso é que se atreve a falar 

desta maneira tão arrojada (cf. 4, 9; 1 Cor 4, 16; 1 Ts 1, 

6; 2 Ts 3, 7.9). 

v. 18-21 – Os «inimigos da Cruz de Cristo»  

          que «se orgulham da sua vergonha» 

Devem ser, mais provavelmente, os judaizantes, a 

quem Paulo visa nesta parte da sua carta (cf. 3, 1b ss), 

os quais antepõem ao valor salvífico da Paixão do 

Senhor a prática do rito da circuncisão, orgulhando-se 

de um sinal no membro viril, que o pudor e a decência 

obriga a esconder, e dogmatizam as prescrições 

alimentares (o ventre), endeusando-as; também poderia 

ser uma censura dirigida a cristãos moralmente 

depravados, o que é menos provável, dado o contexto 

em que Paulo está a falar. Não é deste “corpo 

miserável” (com marcas, como as da circuncisão, e com 

tantas limitações e mazelas) que o cristão se deve 

orgulhar, mas da sua condição de ressuscitado com 

Cristo, que lhe garantirá um futuro “corpo glorioso”, que 

transcende o próprio «universo» (v. 21).  

v. 20 – «A nossa pátria está nossos Céus»  
           (cf. Hbr 13, 14; 1 Pe 2, 11) 

A verdadeira pátria, da qual andamos como que 

desterrados, «os degredados filhos de Eva», é o Céu; 

mas, enquanto aqui «gememos» (cf. 2 Cor 5, 1-14), não 

estamos dispensados de cumprir os nossos deveres e 

exercer os nossos direitos de cidadãos da pátria 

terrestre; e, se os não cumprimos responsavelmente 

como cidadãos da pátria terrestre, também não 

podemos chegar à pátria celeste; por isso, nada é mais 

falso do que entender a fé cristã como ópio do povo. 
 

 

 

A educação faz com que 
 as pessoas sejam fáceis de guiar,  

mas difíceis de arrastar;  
fáceis de governar,  

mas impossíveis de escravizar.  
 

(Henry Peter) 
 
 

 
 

II DOM. DA QUARESMA – 13-03-2022 – N.º 738   – Pág. 4 / 10 .   
 

 

 



 

 
 

II DOM. DA QUARESMA – 13-03-2022 – N.º 738   – Pág. 5 / 10 .   

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

x x x x  

 
MONIÇÃO: 
 

No Evangelho veremos que a salvação do mundo é obra 

do próprio Deus que, na fidelidade á Aliança com Abraão, 

enviou primeiro Moisés e Elias, e envia finalmente o seu próprio 

Filho. 

 

REFRÃO: 

 
É UM LEQUE DE 9 OPÇÕES À ESCOLHA. 

 

Antes da Missa,  

selecionar, com o Sacerdote-Presidente,  

qual deles prefere / sugere, para hoje. 

 
1  –  Louvor e Glória a Vós,             

Jesus Cristo, Senhor. 
 

2  –  Louvor a Vós, Jesus Cristo,  

Rei da eterna glória. 
 

3  –  Glória a Vós, Jesus Cristo, 

Palavra do Pai. 
 

4  –  Glória a Vós, ó Cristo,  

Palavra de Deus. 
 

5  –  Glória a Vós,  

Jesus Cristo, Senhor. 
 

6  –  Glória a Vós,  Jesus Cristo,            

Sabedoria do Pai. 
 

7  –  Glória a Vós, Senhor,      

Filho de Deus vivo. 
 

8  –  Grandes e admiráveis   

são as Vossas obras, Senhor. 
 

9  –  A salvação, a glória e o poder        

a Jesus Cristo, Nosso Senhor. 

 

 

ACLAMAÇÃO: 

 

No meio da nuvem luminosa, ouviu-se a voz do Pai: 

«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O». 
 

 

 
 

Amar não é olhar um para o outro;  

é olhar juntos na mesma direção.  

 

(Saint-Exupéry) 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Lc 9, 28b-36 

 

 

EVANGELHO: 

 
 
 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 28bJesus tomou consigo 

Pedro, João e Tiago e subiu ao monte, para 

orar. 29Enquanto orava, alterou-se o aspeto do 

seu rosto e as suas vestes ficaram de uma 

brancura refulgente. 30Dois homens falavam 

com Ele: eram Moisés e Elias, 31que, tendo 

aparecido em glória, falavam da morte de 

Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém.  
32Pedro e os companheiros estavam a cair de 

sono; mas, despertando, viram a glória de 

Jesus e os dois homens que estavam com 

Ele. 33Quando estes se iam afastando, Pedro 

disse a Jesus: «Mestre, como é bom estarmos 

aqui! Façamos três tendas: uma para Ti, outra 

para Moisés e outra para Elias». Não sabia o 

que estava a dizer. 34Enquanto assim falava, 

veio uma nuvem que os cobriu com a sua 

sombra; e eles ficaram cheios de medo, ao 

entrarem na nuvem. 35Da nuvem saiu uma voz, 

que dizia: «Este é o meu Filho, o meu Eleito: 

escutai-O». 36Quando a voz se fez ouvir, Jesus 

ficou sozinho. Os discípulos guardaram 

silêncio e, naqueles dias, a ninguém contaram 

nada do que tinham visto. 
 

Palavra da Salvação. 
 
 

 

 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

Convém, antes de mais, notar um pormenor 

cronológico omitido na leitura litúrgica, mas nada 

despiciendo: «cerca de oito dias depois», em vez do 

habitual «naquele tempo». Com efeito, em todos os três 

Sinópticos, não é sem razão que se estabelece uma das 

raras ligações cronológicas entre este relato e o relato 

da confissão de fé de Pedro e do 1.º anúncio da Paixão 

e Morte de Jesus. É uma ligação de grande alcance 

teológico: por um lado, a fé de Pedro é confirmada e  

 
 

 

II DOM. DA QUARESMA – 13-03-2022 – N.º 738   – Pág. 5 / 10 .   
 

 

 



 

 
 

II DOM. DA QUARESMA – 13-03-2022 – N.º 738   – Pág. 6 / 10 .   

 

ilustrada de forma singular com a glória divina que 

Jesus manifesta na sua Transfiguração; por outro, 

indica-se que a Cruz é o caminho da glória, como para 

Jesus, assim para os seus discípulos. 

v. 28 – «Subiu ao monte para orar» 

 O monte Tabor (562 m altura), na Galileia, segundo 

a tradição, ou, segundo muitos hoje pensam baseados 

em Mt 17, 1 e Mc 9, 2 que falam de «um monte 

elevado», o monte Hermon, sobranceiro a Cesareia de 

Filipe, no maciço central da Síria (o Antilíbano) com 

2.759 metros, a região por onde Jesus então andava 

(cf. Mc 8, 27; 9, 1). São Lucas é o único a notar que 

Jesus subiu ali para fazer oração; também não diz 

que se transfigurou, mas que «se alterou o aspeto do 

seu rosto…», certamente com a preocupação de que os 

seus primeiros leitores de ambientes greco-romanos 

não pensassem que se tratava de alguma metamorfose 

própria das religiões mistéricas. Mas a transfiguração de 

Jesus não deixa de apontar para a nossa própria 

transfiguração pela graça do Espírito do Senhor, como 

diz São Paulo em 2 Cor 3, 18: «todos nós…, que 

refletimos como num espelho a glória do Senhor vamos 

sendo transformados na sua própria imagem, cada vez 

mais gloriosa…». 

v. 31 – «Falavam da morte d’Ele» 

Também só o 3.º Evangelho (Lucas) diz o assunto 

da conversa de Jesus com Moisés e Elias. Falavam da 

«saída» de Jesus, como se expressa o original grego, 

que a nossa tradução interpretou como «a morte», mas 

que também se poderia referir à Ascensão (menos 

provável); de qualquer modo, o uso do termo 

grego êxodo pode aludir ao carácter libertador da morte 

de Jesus, numa alusão à libertação da escravidão do 

Egipto. 

v. 32-33 – «Estavam a cair de sono; mas, 

despertando...» 

Este pormenor exclusivo de Lucas pressupõe que a 

Transfiguração se deu de noite, enquanto Jesus fazia 

oração, pois gostava de orar de noite (cf. Lc 6, 12; Mc 6, 

46). A proposta de Pedro de construir «três tendas» (de 

ramos), tem na devida conta a diferente dignidade de 

cada um e pretende prolongar aquele êxtase feliz. 

v. 35 – «Este é o meu Filho, o meu Eleito» 

 A Transfiguração é um confirmar da fé 

daquele núcleo duro dos Doze, as «colunas» do Colégio 

Apostólico; assim, o próprio Pai apresenta Jesus como o 

seu Filho. São Lucas, em vez de «o Amado» (cf. Mt 17, 

5; Mc 9, 7), diz: «o meu Eleito», que é mais uma forma 

(e mais clara) de O designar como o Messias (cf. Lc 23, 

35; Is 42, 1). Comenta São Tomás de Aquino: 

«Apareceu toda a Trindade, o Pai na voz, o Filho no 

homem, o Espírito na nuvem luminosa» (Sum. Th. 3, 45, 

4, ad 2). 

v. 36 – «Guardaram silêncio» 

Guardaram silêncio por ordem de Jesus (Mc 9, 9-10) 

que pretende, a todo o custo, evitar a agitação popular à 

sua volta. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 

 
 
 

 

1 
 

Para que as Igrejas do Oriente e do Ocidente 

tenham confiança no Senhor, como Abraão, 

e ensinem aos homens a fé que receberam, 

oremos ao Senhor. 
 

2 
 

Para que o nosso Bispo Manuel, os presbíteros e  

os diáconos, 

como os Apóstolos que viram Jesus transfigurado, 

escutem o Pai que os convida à santidade, 

oremos ao Senhor. 
 

3 
 

Para que os cristãos procurem o rosto de Deus, 

na vida ativa, na caridade e na oração 

e não esqueçam que a sua pátria está nos Céus, 

oremos ao Senhor. 
 

4 
 

Para que os homens e as mulheres que têm medo     

do sofrimento, da doença e da morte, 

descubram Cristo, luz do mundo e salvação, 

oremos ao Senhor. 
 

5 
 

Para que os membros da nossa assembleia 

saibam estar ao lado dos mais necessitados, 

para os ouvir em silêncio e lhes dar as mãos, 

oremos ao Senhor. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Mt 17, 5 

Este é o meu Filho muito amado,  

no qual pus as minhas complacências.  

Escutai-O. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Monição da comunhão 
 

Na sagrada Comunhão recebemos Jesus 

ressuscitado, tal como está no Céu, mas as espécies 

sacramentais escondem, de algum modo, a glória do 

Tabor. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Durante a Quaresma pratiquemos o piedoso 

exercício da Via Sacra que conjuga o mistério da morte 

e da ressurreição de Jesus, e constitui uma devoção da 

tradição Cristã, muito recomendada pela Igreja 
 

 

 
 

 

 

Jesus subiu a montanha   
 
Jesus subiu a montanha com três dos seus 

discípulos preferidos. Ali se transfigurou num resplendor 

tão maravilhoso e divino, que as suas vestes pareciam 

feitas de luz. A eles apareceram também Moisés e Elias 

conversando com Jesus; falavam de sua morte que se 

consumaria em Jerusalém, ou seja, do mistério daquela 

salvação que iria realizar-se mediante seu corpo; 

daquela paixão, repito, que haveria de consumar-se na 

cruz. Pois a verdade é que a lei de Moisés e os 

vaticínios dos santos profetas preanunciaram o mistério 

de Cristo: as tábuas da lei o descreviam como que em 

imagem e de forma velada; os profetas, por outro lado, o 

pregaram em distintas ocasiões e de muitas maneiras, 

dizendo que no momento oportuno apareceria na forma 

humana e aceitaria morrer na cruz pela salvação e pela 

vida de todos. 

E o facto de que ali estivessem presentes Moisés e 

Elias conversando com Jesus, queria indicar que a lei e 

os profetas são como os dois aliados de nosso Senhor 

Jesus Cristo, apresentado por eles como Deus através 

das coisas que haviam preanunciado e sobre as quais 

existia concordância entre si. De facto, os vaticínios dos 

profetas não discordam da lei: e a meu modo de ver, 

disto falavam Moisés e Elias, o maior dos profetas. 

Tendo-se manifestado, não se mantiveram em 

silêncio, mas falavam da glória que o próprio Jesus iria 

consumar em Jerusalém, a saber: da paixão e da cruz, 

e nelas, vislumbravam também a ressurreição. O bem-   

-aventurado Pedro, talvez pensando que tinha chegado 

o tempo do reinado de Deus, de bom grado ficaria 

vivendo na montanha; de fato, e sem saber o que dizia, 

propõe que se ergam três tendas. Porém, ainda não 

tinha chegado o fim dos tempos, nem na vida presente 

entrarão os santos a participar da esperança a eles 

prometida. Disse, de facto, Paulo: Ele transformará 

nossa humilde condição, conforme o modelo de sua 

condição gloriosa, ou seja, da condição gloriosa de 

Cristo. 

Só quem reza e se confia a Deus  

pode entrar na vida eterna 

«Só quem reza, isto é, quem se confia a Deus com 

amor filial, pode entrar na vida eterna.» 

Neste II Domingo de Quaresma, o evangelista Lucas 

ressalta que Jesus subiu ao monte «para rezar» (9, 28) 

juntamente com os apóstolos Pedro, Tiago e João e, 

«enquanto rezava» (9, 29), verificou-se o mistério 

luminoso da sua transfiguração. Para os três Apóstolos 

subir ao monte significou ser incluídos na oração de 

Jesus, que se retirava com frequência em oração, 

especialmente ao alvorecer e depois do pôr-do-sol, e 

por vezes durante toda a noite. Mas só daquela vez, no 

monte, Ele quis manifestar aos seus amigos a luz 

interior com que era cumulado quando rezava: o seu 

rosto – lemos no Evangelho – iluminou-se e as suas 

vestes deixaram transparecer o esplendor da Pessoa 

divina do Verbo encarnado (cf. Lc 9, 29). 

Há outro pormenor, precisamente da narração de 

São Lucas, que merece ser ressaltado: isto é, a 

indicação do objeto da conversação de Jesus com 

Moisés e Elias, que surgiram ao Seu lado, transfigurado. 

Eles, – narra o Evangelista, – «falavam da sua partida 

(em grego exodos), que teria realizado em Jerusalém» 

(9, 31). Portanto, Jesus ouve a Lei e os Profetas que lhe 

falam da sua morte e ressurreição. No seu diálogo 

íntimo com o Pai, Ele não sai da história, não evita a 

missão para a qual veio ao mundo, mesmo se sabe que 

para chegar à glória deverá passar pela Cruz. 

Aliás, Cristo entra mais profundamente nesta 

missão, aderindo completamente à vontade do Pai, e 

mostra-nos que a verdadeira oração consiste 

precisamente em unir a nossa vontade à de Deus. 

Portanto, para um cristão rezar não significa evadir-     

-se da realidade e das responsabilidades a que ela 

obriga, mas assumi-las totalmente, confiando no amor 

fiel e inexaurível do Senhor. Por isso, a prova da 

transfiguração é, paradoxalmente, a agonia no 

Getsémani (cf. Lc 22, 39-46). Na iminência da paixão, 

Jesus experimentará a angústia mortal e entregar-se-á à 

vontade divina; naquele momento a sua oração será 

penhor de salvação para todos nós. De facto, Cristo 

suplicará o Pai celeste para que o «liberte da morte» e, 

como escreve o autor da carta aos Hebreus, «foi 

atendido por causa da sua piedade» (5, 7). A 

ressurreição dá provas desse atendimento favorável. 

Queridos irmãos e irmãs, a oração não é um 

acessório, um opcional, mas é questão de vida ou de 

morte. Só quem reza, isto é, quem se confia a Deus 

com amor filial, pode entrar na vida eterna, que é o 

próprio Deus. Durante este tempo de Quaresma, 

pedimos a Maria, Mãe do Verbo encarnado e Mestra de 

vida espiritual, que nos ensine a rezar como fazia o seu  
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Filho, para que a nossa existência seja transformada 

pela luz da sua presença. 
  

Ressoou a voz do Pai que dizia: 

Este é meu Filho amado, escutai-o. 
 

De outra forma, e à margem deste admirável e 

arcano espetáculo da glória de Cristo, ocorreu também 

outro facto útil e necessário para consolidar a fé em 

Cristo, não só a dos discípulos, mas também a nossa. 

Lá, no alto, realmente ressoou a voz do Pai que dizia: 

Este é meu Filho amado, escutai-o. 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 19 – S. José, Esposo da Virgem Santa Maria.   
 

 

  
 

 

 

Sabias que… 
 

 Uma casa de pêlo 
 

A tradição situa o relato da Transfiguração no Monte 

Tabor, de onde se domina uma vista excecional sobre o 

vale de Jezreel. Pedro diz para se fazerem três 

«tendas». O povo de Israel chamava às suas tendas a 

«casa de pêlo», por serem feitas com uma lona 

fabricada com pêlos de camelo. 

A tenda não era apenas uma casa, mas também um 

símbolo. Habitar em tendas significava regressar aos 

anos do Êxodo; um tempo de sonho por consolidar a 

liberdade com leis justas; um tempo de proximidade e 

amizade com Javé. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (116) 
 

 

Transforma a tua vida 
 

 

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

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, Persistir, 
AGRADECER, Avançar e Descomplicar. 

 
 

Nono verbo: “AGRADECER”. 

 
Há muitas fases assim. Fases em que corremos em 

círculos, em passos apressados e automáticos que não 

passam de centenas de voltas a uma enorme 

circunferência. Em que seguimos nesta espiral louca, 

absolutamente crentes de que é este o ritmo certo, a 

frequência certa, a sintonia que nos define, o percurso 

(que dizem ser o) certo para nós. Mergulhamos de 

cabeça no que nos mandam fazer, não duvidamos por 

um segundo quando a preocupação-sem-nexo bate à 

porta, acumulamos dores e pontos de interrogação sem 

nos darmos conta de que tantas vezes a resposta mais 

simples está logo ali: «É favor sair do círculo.» 

Nem sempre é (só) assim. Mas muitas vezes é. 

Complicamos o que é simples. Deixamos que nos 

compliquem. E quando confrontados com a pergunta, 

«mas porquê? / para quê?», não sabemos responder. 

(respira fundo) 

Precisamos de sair da montanha-russa porque já 

estamos enjoados. Precisamos de pedir para descer do 

carrossel porque mil voltas à volta do mesmo bastam. 

Precisamos de dizer «chega!» aos choques dos 

carrinhos da vida. E precisamos de caminhar noutro 

passo, numa cadência diferente, alinhados apenas com 

o batimento do que é essencial nesta vida: tudo aquilo 

em que acreditamos e que nos faz bem, 

independentemente de ser certo ou errado aos olhos 

dos outros. 

– Com a idade (e a vida) aprendi a apenas 

combater o bom combate. Aquele cujo preço 

da vitória não seja a minha paz. 
(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor,  

que a tua sabedoria dirija a minha vida; que a tua 

justiça guie as minhas ações; que a tua misericórdia 

me ensine a perdoar. 
 

Senhor,  

ilumina a minha mente, dá-me força e coragem, 

purifica o meu coração para caminhar pelos teus 

caminhos. 
  

Senhor,  

dá-me prudência no falar; valor no perigo; paciência 

nas dificuldades e humildade nos êxitos.  
 

Senhor,  

ensina-me a compreender o encanto das coisas 

pequenas e a dignidade de toda a pessoa. 
 

 

 
 

 

 

Quem fala assim… 
 

Só os mendigos conseguem contar as suas riquezas. 
 

 (William Shakespeare) 
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Seis Adágios populares 
 

.   1     .  
 

Bem-haja o pão que presta  

e a moça que o come. 
 

.   2      . 
 

A açorda, 
faz a mulher (velha) gorda. 

 

.   3     .  
 

A açorda faz a velha gorda 

 e a menina formosa. 
 

.   4      .  
 

Aonde lhes cabe o pão,  

não lhes cabe o mais. 
 

.   5     .  
 

Antes quero pão enxuto 

 que tal conduto. 
 

.   6    .  
 

Ano bom de pão, 

 é bom de vinho. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana estão de Parabéns pelo seu 

aniversário natalício, dois Leitores da paróquia de Eiriz, 

apenas: 
 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA 

– Esta semana, não há registo de aniversariantes. 

PARÓQUIA DE EIRIZ 

– MÓNICA GONÇALVES, na próxima quinta-feira,  
dia 17 de março. 
 

– TÂNIA LEÃO, no dia seguinte, sexta-feira,  
dia 18 de março. 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ 

– Esta semana, não há registo de aniversariantes. 
 

O Jornal do Leitor deseja à Mónica e à Tânia, muitas 

felicidades.  

Parabéns a ambas!  
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

 
 

 

 

H u m o r 

 
     Não há pregos 

 

Certo dia o Pedrinho foi à loja do sr. Joaquim: 

– Bom dia, o senhor tem comida para patos? – 

perguntou o menino. 

– Não, não temos comida para patos – 

 Responde o sr. Joaquim. 

No dia seguinte o menino volta à loja: 

– Bom dia, tem comida para patos? 

– Não, não temos comida para patos! 

No dia seguinte lá está novamente o Pedrinho: 

– Bom dia, tem comida para patos? 

– Não. Já te disse que não vendemos comida para 

patos. Se voltares a entrar aqui a perguntar se temos 

comida para patos, eu prego-te os pés ao chão – 

respondeu o sr. Joaquim, depois de perder a paciência. 

No dia seguinte volta lá o menino: 

– Bom dia, tem pregos? 

– Não respondeu o sr. Joaquim. 

– E comida para patos? 

 

       Qual é? 
 

Entre amigos: 

– Sabes qual é a semelhança entre Adão e a 

hortaliça? 

– Não sei, não faço a mínima…  

– Está escrito na Bíblia. 

– Como assim? Conheço bem a Bíblia e nunca li 

nada disso! 

– Vou dizer-te: É que Adão foi o primeiro homem 

q’houve… 

  

    Às d’abola 
 

O Bruno Miguel não era propriamente um “às” com a 

bola. Um dia, volta para casa depois de um jogo de 

futebol na escola e diz ao pai: 

– Pai, pai, hoje marquei três golos! 

– Boa, filho! …muito bem! Qual foi o resultado final? 

– Perdemos 2 a 1.  
 

 

 
 

 

 

Pensamento 
 

Não é livre o homem que não se governa a si 

mesmo; a liberdade existe na proporção do auto-             

-domínio equilibrado.  
 

(John Webster, dramaturgo, 1580-1624) 
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Escala de Leitores e MEC 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES E MEC  

13-03-2022 

II Domingo da Quaresma 

 

  C A R V A L H O S A  . 

 

LEITORES 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Filipa Moreira Alexandra Brito 

1.ª Leitura Fernanda Olinda Armanda Nunes 

2.ª Leitura Maria Guiomar Natália Silva 

Oraç. Univ. Filipa Moreira Alexandra Brito 
 

 

 

  C A R V A L H O S A  . 

 

M. E. C. 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1 Rosa Matos Inês Sousa 

Local - 2 Alzira Nunes Maria José 

Local - 3 Maria Guiomar Martinho Matos 

Local - 4 Filipe Freitas Alexandra Brito 

Local  - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 

  E I R I Z   .   
 

LEITORES 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Nelson Costa Assunção Matos 

2.ª Leitura Fernanda Gomes Paula Meireles 

Oraç. Univ. Susana Pacheco Mónica Gonçalves 
 

 

 

  E I R I Z   .   
 

 

M. E. C. 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º MEC Rosa Armanda Assunção 

2.º MEC Marisa Rosa Armanda 

3.º MEC José Pedro Olga 
 

 

NOTAS: Em dias de festa ou grandes celebrações, os ministros 
extraordinários da comunhão não escalados, presentes na celebração, 
devem estar atentos e disponíveis para distribuir a Sagrada 
Comunhão. O 1º MEC recolhe o Santíssimo do sacrário, o 2º MEC 
repõe o Santíssimo no sacrário, o 3º MEC arruma a mesa do altar e 
purifica. Nas Eucaristias com a presença do sr. Diácono o 3º MEC fica 
dispensado de distribuir a Sagrada Comunhão e de purificar. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ESPAÇO DEIXADO EM BRANCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

A Fechar 
 
O que comprou cem pães e diz que comprou duzentos 

terá que comer a sua mentira 

quando o seu pão acabar. 
 

(Provérbio da Nigéria) 
 

 

 
 

Este jornal foi concluído em 24 de fevereiro. 
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