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palavra … 
 

As leituras deste domingo convidam-nos a reflectir sobre a nossa transfiguração, a 
nossa conversão à vida nova de Deus. 

 
A primeira leitura apresenta-nos Abraão, o modelo do crente. Com Abraão, somos 

convidados a “acreditar”, isto é, a ter uma atitude de confiança total, de aceitação 
radical, de entrega plena aos desígnios desse Deus que não falha e é sempre fiel às 
suas promessas. Abraão acreditou em Cristo e, por isso, o Senhor o considerou como 
justo. 

 
A segunda leitura convida-nos a renunciar a essa atitude de orgulho, de auto-

suficiência e de triunfalismo, tema já abordado nas leituras da semana passada. A 
nossa transfiguração resulta de uma verdadeira 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 projecto libertador de Deus em Jesus não se 
realiza através de esquemas de poder e de triunfo, 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. 

 
Face a isto, cabe-nos perguntar: É esta mesma confiança total que marca a minha 

relação com Deus? Estou sempre disposto – mesmo em situações que eu não com-
preendo – a entregar-me nas mãos de Deus e a confiar nos seus desígnios? 

 
Neste tempo de transformação e renovação, somos convidados pela Palavra de 

Deus a ter consciência de que a nossa caminhada em direcção ao Homem Novo não 
está concluída; trata-se de um processo construído dia a dia sob o signo da cruz, isto 
é, numa entrega total por amor que subverte os nossos esquemas egoístas e comodis-
tas. 



comunidade … 
 

Não se esqueça … Caminhada Quaresmal 
Nesta semana o tema na Caminhada Qua-
resmal é a oração. 
 
O Espírito Santo impeliu Jesus para o deser-
to, dizem os Evangelhos, falando da Qua-
resma de Jesus; e continuam: permaneceu 
no deserto quarenta dias, sendo tentado 
por Satanás. Isto é tudo daquela Quaresma 
inaugural de Jesus, carregada de vida e 
combate, de mistério, de esperança. Há 
nesta pincelada alguns elementos de estra-
nha e potente força sugestiva: o Espírito, o 
combate satânico. 
O combate com a força demoníaca é ele-

mento destacadíssimo dos Evangelhos, os quais chegam a explicitar 
as tentações. Neste quadro, a oração de Jesus é a oração do comba-
te. E assim caímos na palestra da vida humana. A vida humana é 
combate. 
O homem religioso sabe que a vitória desta luta é a oração. Gandhi, 
homem do Espírito, que entendia de luta e de oração, chegou a dizer 
que se pode passar um dia sem comer, mas não sem orar. 
A luta e a oração aparecem dramaticamente no evangelho no episó-
dio do endemoninhado epiléptico, ao descer do monte da transfigura-
ção. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-
lhe em privado: Porque é que nós não pudemos expulsá-lo? Disse-
lhes: Este tipo de demónio não pode ser expulso a não ser com a 
oração (Mc 9, 28-29). 
A oração é a força dos débeis, a única força dos débeis... que consti-
tutivamente são todos os humanos, de forma que a deserção da ora-
ção é infalivelmente a nossa derrota. E a Quaresma sacode a nossa 
alma, para que nos recapacitemos e tomemos a vida com a seriedade 
que ela reclama. 
Há outra forma de falar da oração, certo, mais calmamente, mais 
deleitosamente. E pode ser muito oportuno fazer um parêntesis sobre 
a oração, como exercício quaresmal: a leitura espiritual, maximamen-
te a leitura das santas Escrituras, a reflexão sossegada, o retiro, a 
procura de uma casa de oração como mansão de paz para entrar 
dentro de si mesmo e imitar um pouco o deserto de Jesus... 

Não se esqueça de levar a sua folha da caminhada quaresmal 



Catástrofe na Madeira 
Queremo-nos unir às palavras do Sumo Pontífice, que, consternado 

com as graves consequências das recentes aluviões na Ilha da Madei-
ra, que provocaram dezenas de mortos e avultados danos materiais 
aos seus habitantes, recomendou as vítimas à misericórdia de Deus e 
suplicou conforto e apoio para as suas famílias, para os feridos e 
quantos perderam os seus bens.  

Sejamos generosos nos ofertórios destinados a ajudar o povo 
madeirense! 

 

passo-a-rezar.net 
Desde o passado dia 17 de Fevereiro, o Apostolado da Oração propõe
-lhe um novo site: www.passo-a-rezar.net.  
Através deste site pode fazer o download gratuito ou a escuta imedia-
ta de uma oração diária (de segunda a sexta-feira), com cerca de 10 
minutos, em formato mp3 (voz e música), inspirada num dos textos 
bíblicos da liturgia do dia.  
Já não há desculpas para não rezar. Experimente e vai ver como é 
tão interessante e inspirador! 
Existe um link no nosso site. 

 
Renúncia quaresmal 

 
Já se encontram disponíveis os envelopes com as mensagens do San-
to Padre e do Cardeal Patriarca de Lisboa. 
Leve já o seu. 

 
Encontros de Formação dos Agentes de Evangelização 

 
28 de Fevereiro – “A Caridade” - Dr. José Pedro Costa - 
15h - Centro Paroquial 
 

7 de Março – “O Sacerdócio” - Mons. Hugo de Azevedo - 
15h - Centro Paroquial 



 Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 

Encontro de Formação 28 Fevereiro Domingo Centro 15.00 

Secretariado Permanente 1 Março Segunda Centro 21.30 

Conselho Económico 2 Março Terça Centro 21.00 

Preparação para pais e 
padrinhos de baptismo 2 e 4 Março 

Terça/
Quinta 

Centro 21.30 

Conselho Pais da Catequese 3 Março Quarta Centro 21.00 

Encontro de Leitores 6 Março Sábado Centro 17.00 

Encontro de Formação 7 Março Domingo Centro 15.00 

Catequese Quaresmal 7 Março Domingo Sé 18.00 

Contactos:          Pároco - Frei José Fernando da Silva Ferreira 
Morada: R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA 

Telf. 217221350 - Fax 217221355 
Site da Paróquia - www.paroquia-saodomingosdebenfica.org 

Email:  Pároco   - paroco@paroquia-saodomingosdebenfica.org 
Secretaria - secretaria@paroquia-saodomingosdebenfica.org 

Cartório  - cartorio@paroquia-saodomingosdebenfica.org 
Catequese - catequese@paroquia-saodomingosdebenfica.org 

LEITURAS           28 -  DOMINGO II DA QUARESMA 
Gen. 15, 5-18        Sal. 26         Filip. 3, 17 — 4, 1           Lc. 9, 28b-36      Semana II do Saltério 

1 - 2ª Feira - Dan. 5, 1-4                    Sal. 78                Lc. 6, 36-38          
2 - 3ª Feira - Is. 1, 10. 16-20             Sal. 49                Mt. 23, 1-12        
3 - 4ª Feira - Jer. 18, 18-20              Sal. 30                Mt. 20, 17-28    
4 - 5ª Feira - Jer. 17, 5-10                Sal. 1                   Lc. 16, 19-31           
5 - 6ª Feira - Gen. 37, 3-28               Sal. 104              Mt. 21, 33-46                
6 - Sábado -  Miq. 7, 14-20                Sal. 102               Lc. 15, 1-32      

7 -  DOMINGO III DA QUARESMA 
Ex. 3, 1-15           Sal. 102            1Cor. 10, 1-12              Lc. 13, 1-9         Semana III do Saltério 

Acontece …       
 

7 Março – Início da “Paróquia em Missão” - Zona de Palma 


