
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, 

Tiago e João e subiu só com eles para um lu-

gar retirado num alto monte e transfigurou-Se 

diante deles.

As suas vestes tornaram-se resplandecentes, 

de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a 

Terra as poderia assim branquear.

Apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando 

com Jesus.

Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: «Mes-

tre, como é bom estarmos aqui! Façamos três 

tendas: uma para Ti, outra para Moisés, outra 

para Elias».

Não sabia o que dizia, pois estavam atemori-

zados.

Veio 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».

De repente, olhando em redor, não viram mais 

ninguém, a não ser Jesus, sozinho com eles.

Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes 

que não contassem a ninguém o que tinham 

visto, enquanto o Filho do homem não ressus-

citasse dos mortos.

Eles guardaram a recomendação, mas per-

guntavam entre si o que seria ressuscitar dos 

mortos.
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Não há nada mais prático do que encontrar a Deus; do que amá-Lo 
de um modo absoluto, até ao fim.
Aquilo por que estejas enamorado e arrebate a tua imaginação, 
afectará tudo. Determinará o que te há-de fazer levantar de manhã
e o que farás dos teus finais de tarde; como passarás os fins-de-
semana, o que irás ler e quem deverás conhecer; o que te partirá o 
coração e o que te encherá de espanto, alegria e gratidão.
Enamora-te, permanece enamorado, e isso decidirá o resto!     
PADRE ARRUPE SJ.

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Mc 1, 12-15

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 115 (116), 10 e 15. 16-17.18-19
REFRÃO: 
Andarei na presença do Senhor
sobre a terra dos vivos

CONTRIBUTOS podem ser feitos directamente 

para a seguinte conta bancária: 

SANTANDER 

PT50 0018 0003 4942 2140 020 06 

Ou através da plataforma http://ofertas.patriarcado-

lisboa.pt, desenvolvida pelo Patriarcado de Lisboa 

com o apoio do Banco Santander.

É fácil e cómodo: naquele link basta escolher o 

destinatário da oferta (paróquias, seminários ou 

Patriarcado), indicar o valor da doação e a forma 

de doação (Multibanco, MB Way ou Transferência 

Bancária.

QUARESMA  Estamos em plena Quaresma, nome 

dado ao período de 40 dias de preparação para 

a Ressurreição de Jesus Cristo em Domingo de 

Páscoa (04 de Abril).

Com a suspensão da celebração comunitária das 

Missas e de todas as cerimónias presenciais, devido 

à pandemia, não haverá a Via Sacra à sexta-feira, 

enquanto permanecerem as restrições ditadas pela 

Covid-19.

Mantêm-se os preceitos de jejum e abstinência, 

obrigatórios em Quarta-feira de Cinzas e em Sexta-

feira Santa. A abstinência de comer carne à sexta-

feira também se mantém. Os maiores de 59 anos, 

os menos de 14 anos (18 anos no caso do jejum) e 

as pessoas doentes estão isentos destas obrigações, 

segundo o Directório Litúrgico..

Aconselhamos a leitura das orientações do Vaticano 

para a celebração da Semana Santa, disponíveis no 

site da Paróquia, onde também pode consultar os 

links para as transmissões oneline das celebrações 

litúrgicas.

Rafael, Transfiguração



RUMO AO AMOR
Luigi Verdi ,In La realtà sa di pane

O pecado clássico de muitas religiões é fazer coinci-
dir a santidade com a separação. O nome “fariseus” 
em hebraico quer dizer “separados”. O separar distin-
tamente o bem do mal. Estas nossas rigidezes estão 
presentes de cada vez que se tem medo da diversi-
dade, enquanto a única verdadeira preocupação de-
veria ser, não a de separar-se, mas de abrir-se a Deus.
Na realidade, sabemos bem que a linha de fronteira 
do mal passa no meio do coração de cada ser huma-
no, e nenhum de nós pode iludir-se quanto a estar 
totalmente do lado de cá ou de lá. Cada pessoa tem 
consigo o seu ser nobre e ignóbil, a sua parte forte e 
fraca, madura e imatura, e a aspiração a crescer.
Fraternidade é o colocar-se diante do outro, dos 
seus cansaços, dos seus problemas, dos seus ideais, 
e caminhar com ele rumo a um recíproco cresci-
mento de vida.
Jesus veio à Terra para para suscitar uma comu-
nhão de amor. Na comunidade de Jesus não há 
os onze mais Judas, mas os doze com Judas, para 
nos recordar que o mal não se pode arrumar dentro 
de fronteiras que separam os indivíduos, o mal extra-
vasa para o coração dos seres humanos, de todos os 
seres humanos.
O ser humano deve convencer-se de que a sua tarefa 
não é conquistar Deus, mas deixar-se encontrar.
Muitas vezes temos uma estrutura humana e es-
piritual que nos faz sentir como uma cidade forte, 
queremos fazer as coisas sozinhos, mas quanto mais 
alguém se sente uma cidade forte, mais se fecham 
as portas, deixando de confiar e eliminando a docili-
dade. Quando se cria um oásis, chegam os ídolos, e 
cessa a abertura, a confiança, o aninhar-se entre os 
joelhos de Deus.
A crise cristã de hoje não é tanto das estruturas, que 
podem ser mudadas; o problema não é ser precisa 
uma organização melhor; o verdadeiro problema é 

de fé, de confiança, de abandono, o objectivo é con-
seguir construir uma comunidade de portas abertas, 
que confia e encontra a verdadeira segurança só em 
Deus.
Não é fácil estarmos calmos, não nos agitarmos em 
demasia, evitar por vezes exprimir a sua opinião.
Somos diferentes em temperamento e mentalidade, 
não somos nem perfeitos, nem heróis, nem puros. 
Jesus trabalhou sempre para que realizássemos uma 
fraternidade que se exprimisse em atenção.
Uma fraternidade requer modéstia, discrição, reco-
nhecimento pelo valor que cada pessoa tem dentro 
de si. Não deve haver proprietários da verdade, mas 
buscadores. Requer que os responsáveis estejam ao 
serviço dos outros, e que a grandeza de uma pessoa 
não se meça naquilo que é evidente, mas oculto.
A atenção maior deve ser para a pessoa mais doente, 
até que seja curada, para a que mais esteja à parte, 
até que se abra aos outros, para a mais avara, até que 
se torne generosa, para a mais imatura, até que cres-
ça, para a mais morna, até que se deixe inflamar pelo 
fogo do Espírito.
Gostava que a nossa fraternidade tivesse como refe-
rência a experiência de Jesus no Tabor. 
Como naquele monte, o convite é para conduzir os 
amigos para o alto, fora do rumor, e fazer ver-lhes o 
seu verdadeiro rosto, fazer sentir como «é belo es-
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No final da admirável experiência da trans-
figuração, os discípulos desceram do mon-
te com os olhos e o coração transfigurados 
pelo encontro com o Senhor. É o percurso 
que podemos realizar também nós. 
A redescoberta cada vez mais viva de Je-
sus não constitui um fim em si, mas induz-
-nos a «descer do monte», restaurados pela 
força do Espírito divino, para decidir novos 
passos de conversão e para testemunhar 
constantemente a caridade, como lei de 
vida diária. 
Transformados pela presença de Cristo e 
pelo fervor da sua palavra, seremos sinal 
concreto do amor vivificador de Deus por 
todos os nossos irmãos, sobretudo por 
quem sofre, por quantos se encontram na 
solidão e no abandono, pelos doentes e 
pela multidão de homens e mulheres que, 
em diversas partes do mundo, são humi-
lhados pela injustiça, pela prepotência e 
pela violência.

JOAN CHITTISTER 

Nunca toleres aquilo que não é, por si só, 
essencialmente bom, nem tenha sido con-
cebido para transformar o mundo de toda 
a gente num lugar melhor, ou, em última 
análise, um lugar realmente bom para o 
teu próprio desenvolvimento. 
Violar alguma dessas coisas é violar a von-
tade de Deus em relação à criação.

tarmos aqui». Tocá-los e dar-lhes força, tirando-lhes o 
medo. Depois, sem criar tendas, voltarem a viver no 
seu pequeno espaço quotidiano.
Gostaria que as pessoas encontrassem em nós um 
espaço de liberdade, um refúgio nos momentos 
de desencorajamento; gostaria que quem quisesse 
pudesse encontrar um lugar para cantar, e a nossa 
única palavra fosse: “Effatà”, abre-te.
Gostaria que ao final de cada dia nos sentíssemos 
servos inúteis, para permanecermos livres e soltos: 
livres do peso insuportável de ter de responder a 
todo o custo a todas as expectativas, de estar sem-
pre perfeitamente à altura de todos os desafios de 
cada tempo. 
Um sentir-se insuficiente que nos dá alegria, confian-
ça, e não perturbação, porque não nos cabe salvar o 
mundo, e não devemos carregar o peso do mundo 
aos ombros; nem temos de renovar a face da Terra, 
mas ser simplesmente pessoas de boa vontade, com 
o fogo no coração e a profecia no olhar.
Consola-nos o facto de que Jesus envia como teste-
munhas aqueles que conheciam o medo e a fraque-
za, pedindo-lhes para serem presenças silenciosas 
no caminho das pessoas.
A fraternidade que muitas vezes sonho é algo de 
muito simples: um oásis da paz, onde possam repou-
sar Deus e o ser humano.

Última Ceia, Leonardo da Vinci


