
1ª LEITURA ((Gen 15, 5-12.17-18)  

Naqueles dias, Deus levou Abrão 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 descendência». 

Abraão acreditou no Senhor, o que lhe foi atribuído como 

justiça. Disse-lhe Deus: «Eu sou o Senhor que te mandou 

sair de Ur dos caldeus, para te dar a posse desta terra». 

Abraão perguntou: «Senhor, meu Deus, como saberei que a 

vou possuir?». O 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». Abraão foi buscar todos 

esses animais, cortou-os ao meio e pôs cada metade em 

frente da outra metade; mas não cortou as aves. Os abutres 

desceram sobre os cadáveres, mas Abraão pô-los em fuga. 

Ao pôr do sol, apoderou-se de Abraão um sono profundo, 

enquanto o assaltava um grande e escuro terror. Quando o 

sol desapareceu e caíram as trevas, um brasido fumegante e um 

archote de fogo passaram entre os animais cortados. Nesse 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».  
 

SALMO RESPONSORIAL  

O Senhor é a minha luz e a minha salvação  

 

2ª LEITURA  (Filip 3, 17 – 4, 1) 

Irmãos: A nossa pátria está nos Céus, donde esperamos, como 

Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que 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. Portanto, 

meus amados e queridos irmãos, minha alegria e minha coroa, 

permanecei firmes no Senhor . 

 

EVANGELHO (Lc 9, 28b-3) 

 Naquele tempo, 

Jesus tomou consigo 

Pedro, João e Tiago 

e subiu ao monte, 

para orar. Enquanto 

orava, alterou-se o 

aspecto do seu 

rosto e as suas 

vestes ficaram de 

uma brancura 

refulgente. Dois 

homens falavam com Ele: eram Moisés e Elias, que, tendo 

aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar

-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de 

sono; mas, despertando, viram a glória de Jesus e os dois 

homens que estavam com Ele. Quando 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  
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O canto prolonga-se e permanece no silêncio do coração, mesmo 

quando ficamos sós.”Desta experiência levamos um pouco de tudo: 

aprendizagens, paz interior, uma Fé mais forte e maior confiança. 

Agora, já regressados e de coração cheio, cabe-nos trazer um 

bocadinho de Taizé para o nosso quotidiano, de forma a que a Sua 

Palavra e os Seus Ensinamentos estejam sempre presentes nas nossas 

vidas.” 
 

Unidade pastoral S. José, S. João Baptista 
 

CONFERÊNCIAS QUARESMAIS: Será na quinta-feira, dia 21 de março a 

segunda Conferência com o tema “Acolher o descartado”, com 

entrevista a Marta Neves (Assoc. Ergue-te), Justina Dias (Farol-Caritas) e 

Ana Figueiredo (Assoc. Saúde em Português). Voltamos a lembrar que 

irão decorrer no auditório do Colégio de S. Teotónio, a partir das 21h00.  

PARÓQUIA DE S. JOSÉ  
 

DIA DE S. JOSÉ :  Missa e jantar – Na próxima terça, 19 de Março, 
teremos às 19h00 missa presidida pelo Sr. Bispo D. Virgílio Antunes para 
assinalar o dia de S. José,  seguida de jantar no Salão Paroquial por 6€/
adulto. Ementa à escolha: Bifinhos com Cogumelos ou Bacalhau à 
Guida. Inscreva-se na secretaria. 
 

VIA SACRA: Na próxima sexta-feira, pelas 21h15, animada pelo ASJ. 
 

FESTA DA PALAVRA: As crianças do 4º ano celebraram a Festa da 
Palavra, no domingo, dia 24 de Março às 15:30h.  
 
 

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 

ENSAIO DE CÂNTICOS PARA TRÍDUO PASCAL - o primeiro ensaio será 

sábado, dia 23 às 14h30 na igreja. Todos são bem vindos. 
 

Programa da Visita Pastoral do Sr Bispo 
28 a 31 de Março de 2019 

Quinta-feira 28.03 : 
09h00: Acolhimento na igreja e oração pela visita pastoral 
10h00: Visita à Escola Básica e Secundária da Quinta das Flores 
11h00: Visita à Esc. Art. do Conservatório de Música de Coimbra. 
13h00: Almoço com o Sec. Ex. Alpha e  com a Eq. não executiva  
14h30: Visita à APCC – Ass. de Paralisia Cerebral de  Coimbra 
15h00: Visita aos Bombeiros Sapadores 
16h00: Visita à Capela do Areeiro 
18h30: Catequese familiar (1º ano)  
19h30: Adoração ou vésperas 
20h00: Participação numa célula paroquial de evangelização 
Sexta-feira 29.03 : 
09h30: Visita à Escola do 1º Ciclo do Areeiro. 
10h15: Escola Alice Gouveia  
11h00: Visita ao Polo II  
12h00: Visita à Escola de Hotelaria 
13h00: Almoço na Escola de Hotelaria  
15h00: Atelier do Tempo e do Saber  
16h00: Visita ao Atrium Solum 
16h30: Café na pastelaria Vasco da Gama. 
18h00: Encontro com os adolescentes (9º e 10º) 
19h30: Vésperas. 
20:00: Sessão Alpha 
Sábado 30.03 : 
10:15: Oração na igreja 
11h00: Visita ao Montepio  
13h00: Almoço partilhado com os pais e crianças da catequese 
14h00: Reunião com as crianças e pais da catequese familiar. 
16h00: Lanche 
17h30: Missa presidida pelo Sr. Bispo 
18h30: Encontro com todos os grupos da paróquia. 
Domingo 31.03 : 
10h15: Visita  à Comunidade ortodoxa  
11h00: Missa paroquial presidida pelo Sr Bispo 
13h00: Almoço final na igreja e Dança das Vitaminas. 
 

Gala solidária:  
Foi finalmente enviado para a paróquia pelo convento de S. 
Francisco o resultado da Gala Solidária que rendeu 1.685 euros. 
A todos parabéns. Vamos continuar para o ano? 
 



de tal maneira que todos ficaram espantados. Também Elias 
caminhou quarenta dias e quarenta noites no deserto até chegar 
ao mesmo monte Sinai ou Horeb que é o mesmo. E foi aí que Deus 
se revelou a ele de forma inesperada: não no ruído do vento, nem 
da grandeza do fogo, nem nos tremores de terra, mas no doce 
murmúrio de uma brisa ligeira. Assim as duas personagens do 
Antigo Testamento que tiveram o privilégio da revelação da glória 
de Deus no cimo do Monte estão igualmente presentes na altura 
da manifestação da glória de Cristo. E Lucas diz-nos o conteúdo da 
sua conversa. Falavam da morte de Jesus que se ia consumar em 
Jerusalém. Pela sua morte e ressurreição ele receberá um corpo 
gloriosos mas nós, participando também da sua morte e assumindo 
a cruz da vida unidos a Ele, participaremos da mesma glória de 
ressuscitados. E isso já começou em nós, no batismo. A nossa 
transfiguração já está a acontecer na medida em que nos unimos a 
Ele participando nos seus sofrimentos. E a segunda leitura, da carta 
aos Filipenses, resume bem isto: A nossa pátria está nos Céus, 
donde esperamos, como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que 
transformará o nosso corpo miserável, para o tornar semelhante 
ao seu corpo glorioso. (…) Entretanto o Espírito vai trabalhando em 
nós na medida em que O acolhemos, pois “nós todos que, com o 
rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor, somos 
transfigurados na sua própria imagem, de glória em glória, pelo 
Senhor que é Espírito”. “Portanto, meus amados e queridos 
irmãos, minha alegria e minha coroa, permanecei firmes no 
Senhor”. Continuemos firmemente a nossa quaresma pois 
sabemos a meta para onde caminhamos: Bendito seja Deus pela 
esperança a que fomos chamados.                                                                                              

 
Oração 

 

 

Senhor, o teu rosto é sempre luminoso. Nele encontramos sempre 

aquele brilho que falta à nossa vida, tantas vezes sombria, opaca 

pelo pecado, pelas dificuldades do nosso peregrinar. Em cada 

jornada convidas-nos a subir ao monte, para nos transfigurares na 

tua luz, numa Páscoa contínua, que sempre nos revela a Tua e a 

nossa identidade. Quantas vezes a Eucaristia e a oração são para 

nós a oportunidade para subrimos ao monte da Transfiguração! E 

tantas vezes saímos de rosto sombrio porque fechámos os olhos à 

eterna novidade que és Tu, porque não Te escutamos. Tantas vezes 

não queremos assumir a consequência de sermos iluminados por 

Ti, porque não queremos descer, porque é mais confortável estar 

na comtemplação do Teu rosto do que contemplar o rosto do irmão 

a mesma Luz divina, que é transfiguração na dor e no sofrimento. 

Dá-nos, Senhor, disponibilidade para subir ao monte e coragem 

para descermos. Dá-nos a virtude da contemplação e a 

determinação da ação, para sermos portadores da Tua Luz nas 

sombras do mundo.  

 

PEREGRINAÇÃO DIOCESANA A TAIZÉ 

A Margarida Gil, do grupo de Crisma 

da nossa igreja, deixou-nos um 

pequeno testemunho do que 

vivenciou nesta peregrinação: 

“Entre os dias 2 e 10 de março, 

através da Peregrinação organizada pela SDPJ de Coimbra, alguns 

membros do grupo do Crisma da Paróquia de São José tiveram a 

graça e privilégio de irem passar uma semana à Comunidade de 

Taizé. 

Foram dias de alegria, partilha, reflexão, trabalho e, acima de tudo, 

encontro com nós próprios e com Deus. O espírito que se vive 

nesta comunidade é, sem dúvida alguma, inexplicável e marcado 

pela vida vivida em simplicidade e comunhão com Deus. 

Desde os grupos de reflexão aos trabalhos da tarde; do silêncio do 

Lago aos famosos cânticos nas orações, todos os momentos  

contribuem para uma proximidade maior com Ele. Tal como diria o 

Irmão Roger, fundador desta Comunidade, ”Não há nada que 

conduza mais à comunhão com o Deus vivo do que uma oração 

comunitária e meditativa.  

  

para Elias». Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim 

falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra; e eles 

ficaram cheios de medo, ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu 

uma voz, que dizia: «Este é o meu Filho, o meu Eleito: escutai-

O». Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos 

guardaram silêncio e, naqueles dias, a ninguém contaram nada 

do que tinham visto.  
 

MEDITAÇÃO  
 

Pretendo que a reflexão que vou fazendo com o comentário às 
leituras de cada Domingo, não seja algo isolado e sem nexo uns com 
os outros, mas que sejam blocos de 3 a 5 semanas em interligação 
tanto quanto as leituras no-lo permitirem. Por isso relembro o que 
escrevi e disse na semana passada e já na continuação de outras 
anteriores. 
A propósito das tentações de Jesus e das nossas afirmei: “A nossa 
riqueza não está no ter, no fazer, ou no prestígio do nosso bom 
nome. A nossa identidade mais profunda é a de sermos filhos do Pai 
celeste. Tudo o resto acaba, mas a nossa filiação divina em Cristo é 
eterna. A quaresma é o tempo de regressarmos ao essencial, de nos 
desembaraçarmos de tudo o que não deixa brilhar em nós a nossa 
condição de filhos. O nosso pecado, a nossa negligência espiritual, 
vai escondendo a beleza da nossa filiação divina. Mas na medida em 
que nos aproximamos de Deus e purificarmos o coração pela 
caridade, vamos resplandecendo a glória de filhos de Deus. Diz 
Paulo: E nós todos que, com o rosto descoberto, refletimos a glória 
do Senhor, somos transfigurados na sua própria imagem, de glória 
em glória, pelo Senhor que é Espírito. (2 Cor 3, 18) Que o nosso 
trabalho quaresmal nos leve, com Jesus, ao Monte da transfiguração 
para que, pela ação do seu Espírito e da nossa colaboração, 
possamos resplandecer melhor a imagem do Senhor na nossa vida. 
E aqui estamos hoje, com Jesus no Monte da Transfiguração. 
Tentemos perceber-lhe o sentido. 
Quando vamos em peregrinação à Terra Santa é passagem 
obrigatória a ida a Monte Tabor. Lá está uma igreja construída sobre 
outra muito mais antiga a atestar o lugar da transfiguração do 
Senhor. Este acontecimento histórico ficou bem guardado na 
memória dos discípulos tanto que Pedro vários anos mais tarde vai 
referir-se a ele dizendo: “Demos-vos a conhecer o poder e a vinda 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, não por havermos ido atrás de fábulas 
engenhosas, mas por termos sido testemunhas oculares da sua 
majestade. 17Com efeito, Ele foi honrado e glorificado por Deus Pai, 
quando a excelsa Glória lhe dirigiu esta voz: Este é o meu Filho, o 
meu muito Amado, em quem Eu pus o meu encanto.18E esta voz, 
vinda do Céu, nós mesmos a ouvimos quando estávamos com Ele na 
montanha santa.” (2 Pd1,16-18). Pude imaginar, naquele lugar, a 
experiência dos discípulos ao verem o corpo de Jesus, revestido de 
luz e de glória, como se já tivesse vencido a morte e recebido um 
corpo glorioso. E de facto, é isso que Jesus pretende mostrar aos 
discípulos preparando-os para a experiência dolorosa da sua morte. 
Lembram-se que alguns dias antes da Transfiguração, quando 
estavam em oração, Jesus fez aos discípulos uma pergunta crucial: 
«Quem dizeis vós que eu sou? Pedro respondeu: Tu és Cristo, (quer 
dizer o Messias), o Filho de Deus. E Jesus acrescentou: Sim, Mas não 
como esperam, a glória sim, mas não à maneira dos homens. «O 
filho do homem tem de sofrer muito, será rejeitado …morto, mas 
três dias depois ressuscitará. Cerca de oito dias depois, Jesus sobe 
ao monte levando consigo os privilegiados Pedro, Tiago e João. De 
novo quer orar com eles, e é enquanto rezam que Deus revela o 
mistério do Messias. Agora já não são as multidões que dizem quem 
ele é, nem sequer os discípulos, é o próprio Deus que responde 
sobre a identidade do Messias e nos dá a contemplar o mistério de 
Cristo: «Este é o meu Filho, o meu eleito, escutai-O.» Este monte da 
transfiguração faz-nos pensar no Sinai; e Lucas escolhe bem o seu 
vocabulário para nos fazer evocar o contexto da revelação de Deus 
no monte Sinai: O monte, a nuvem, a glória, a voz tonitruante, as 
tendas…E assim compreendemos melhor a presença de Moisés e 
Elias ao lado de Jesus. Sabemos que Moisés passou quarenta dias no 
Sinai na presença de Deus e quando voltou o seu rosto resplandecia  


