
 

 

Palavra  
 

TRANSFIGURAR-SE 
 

As leituras deste domingo convidam-nos a refletir sobre a 
nossa “transfiguração”, a nossa conversão à vida nova 
de Deus; nesse sentido, são-nos apresentadas algumas pis-
tas. 
A primeira leitura apresenta-nos Abraão, o modelo do 
crente. Com Abraão, somos convidados a “acreditar”, isto é, 
a uma atitude de confiança total, de aceitação radical, de 
entrega plena aos desígnios desse Deus que não falha e é 
sempre fiel às promessas. 
A segunda leitura convida-nos a renunciar a essa atitude 

de orgulho, de autossuficiência e de triunfalismo, resultantes do cumpri-
mento de ritos externos; a nossa transfiguração resulta de uma verda-
deira conversão do coração, construída dia a dia sob o signo da cruz, 
isto é, do amor e da entrega da vida. 
O Evangelho apresenta-nos Jesus, o Filho amado do Pai, cujo êxodo 
(a morte na cruz) concretiza a nossa libertação. O projeto libertador de 
Deus em Jesus não se realiza através de esquemas de poder e de triun-
fo, mas através da entrega da vida e do amor que se dá até à morte. É 
esse o caminho que nos conduz, a nós também, à transfiguração em 
Homens Novos. 
 

 
*** 

 
ABSTINÊNCIA 
 
 
Preceito eclesiástico (cf. Código de Direito Canónico, cnn. 1251-1253) 
que proíbe aos fiéis, maiores de catorze anos, a ingestão «de carne ou de 
outro alimento segundo as determinações da Conferência Episcopal, to-
das as sextas-feiras do ano, excepto nas solenidades. Junta-se-lhe a 
prescrição do jejum, em Quarta-Feira de Cinzas e na Sexta-Feira Santa.  
 

José Aldazábal 
Dicionário elementar de liturgia 
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Comunidade 



Informando 
Na semana que passou sobressai, como sempre, a riqueza inesgotável da 
Palavra que a Igreja prodigaliza aos seus fiéis e a todos os que queiram 
ouvir a voz do Senhor que se nos dirige. Apenas alguns exemplos. 
Logo no Domingo, é o próprio Cristo, sujeito às tentações do mal, que 
nos ensina a arma da Palavra. O próprio tentador não se coíbe de recor-
rer a essa fonte (será que entronca aqui a expressão (portuguesa?) ‘o 
diabo a citar as escrituras’, para caracterizar certos discursos?). Claro 
que, “em oposição à utilização exemplar que Cristo faz das Escrituras, 
evidencia-se a maneira errónea como o diabo delas usa: cede ao funda-
mentalismo mais primário. Citando um versículo de um Salmo fora de 
todo o contexto, põe a Escritura ao seu serviço subvertendo-a. Ponto que 
foi desenvolvido, por exemplo, por Orígenes: ‘O diabo (…) leste os livros 
santos não para te tornares tu próprio melhor, mas para matar por meio 
da letra os que são amigos da letra’” (revue-christus.com; CHRISTUS N.º 189, 
Janeiro 2001, Jean-François Baudoz) 
Porém, como disse Francisco no Angelus desse mesmo Domingo, “Jesus 
não entra em diálogo mas responde aos três desafios só com a Palavra de 
Deus. Isto ensina-nos que com o diabo não se dialoga, não se deve dialo-
gar, só se lhe responde com a Palavra de Deus.”  
A Palavra, pois, no centro de tudo, e referenciada a Deus. Lição que reen-
contrámos na Liturgia de segunda-feira desta primeira semana. “O Se-
nhor falou a Moisés dizendo: Fala a toda a Comunidade dos filhos de Isra-
el e dize-lhes: ´Sede santos porque eu, o Senhor vosso Deus, sou San-
to.’”  
Os pais da terra, mesmo os mais pedagógicos e explicativos, mesmo os 
mais santos, têm muitas vezes que dizer ‘porque sim’. Não está quase 
nunca ao seu alcance, querendo ser verdadeiros, darem-se em tudo como 
exemplo. Do fundo da memória, com que saudades e gratidão lembramos 
algumas vezes ter ouvido: “Não faças como eu fiz; faz como te digo.”  
Deus, porém, no seu infinito Amor e Sabedoria e também na sua infinita 
paciência, acrescenta sempre alguma coisa para nos ajudar e nos com-
prometer, algumas vezes explicando a sua própria natureza: “Eu, o Se-
nhor vosso Deus, sou Santo.” E Cristo, revelando-nos o Pai, como funda-
mento para o amor ao próximo: “Amai os vossos inimigos e orai por aqueles 
que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus; […] se 
amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma 
coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de ex-
traordinário? Não o fazem também os pagãos? Portanto sede perfeitos como o 
vosso Pai celeste é perfeito” (Mt 5, 43-48) 
Digamos baixinho e com temor: Santo ou perfeito porque Deus é Santo, 
ou como o vosso Pai celeste é perfeito? Não é possível, Senhor, não é 
possível! Uma vida toda de santidade não chegaria, como então com to-
das as minhas traições e as minhas quedas? Mas porque Tu o dizes, ou 
como alguém corrigia, ‘Na tua Palavra …’. ‘Na tua Palavra, lançarei as re-
des’.  
Aqui lançar as redes, não é talvez aplicável. Ou será? Haverá outra forma 
de ser santo? As redes do amor ao próximo, da fidelidade, da caridade 
que é o amor em acto. Ou os remédios para vencer as tentações de que 
também fala Francisco na meditação citada: a vida interior, a fé em Deus, 
a certeza do seu amor, de que Deus é Pai. Contigo, Senhor, poderei cami-
nhar? Isto nos reconduz à oração e ao percurso quaresmal.  
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Horário das Missas: 
 

2ª-6ª: 9h, 19h  *  Sábados: 9h, 12h, 18h, 21h30  *  Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 18h 
 

Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h e 12h 
 

Horário das Confissões:          3ª: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30  
 

 
Horário da Secretaria:      3ª e 5ª : 8h00 às 13h30 e 14h30 às 19h00  
                                                  4ª e 6ª: 8h00 às 13h30 e 14h30 às 16h00 

LEITURAS              17 - DOMINGO II DA QUARESMA 

Gen. 15, 5-12. 17-18   /  Sal. 26  /  Filip. 3, 17 — 4, 1  /  Lc. 9, 28b-36  /  Semana II Saltério 

 

24 - DOMINGO III DA QUARESMA 

Ex. 3, 1-8a. 13-15   /  Sal. 102  /  1Cor. 10, 1-6. 10-12  /  Lc. 13, 1-9  /  Semana III Saltério 

Sal. 78 

Rom. 4, 13-22 

Sal. 30 

Sal. 1 

Sal. 104 

Sal. 102 

Lc. 6, 36-38 

Mt. 1, 13. 18-21. 24a 

Mt. 20, 17-28 

Lc. 16, 19-31 

Mt. 21, 33-43. 45-46 

Lc. 15, 1-3. 11-32 

Dan. 9, 4b-10 
2Sam. 7, 4-5a. 12-16   Sal. 88  

Jer. 18, 18-20 

Jer. 17, 5-10 

Gen. 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 

Miq. 7, 14-15. 18-20               

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Acontece … 
 

Durante o tempo da Quaresma teremos celebração da Via-

Sacra, todas as sextas-feiras às 18h. 

 

19 de Março - Dia do Pai 

20 de Março - Aniversário do nosso Pároco, Fr. José Manuel 
 

23 de Março - Festival Paroquial da Canção, 15h 

24 de Março - Encontro Vicarial de Formação Litúrgica,  

15h30 (no nosso salão paroquial) 

25 de Março - 60º Aniversário da Criação da nossa Paróquia 

30 de Março - Assembleia Paroquial, 10h30 

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

CPM, Sessão 1 22 Março Sexta Centro 21.15 

Festa do Pai Nosso e do Pai 23 Março Sábado Igreja 12.00 


