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LEITURA I ( Gen 22, 1-18 )
Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o: 
«Abraão!». Ele respondeu: «Aqui estou». Deus disse: «Toma 
o teu filho, o teu único filho, a quem tanto amas, Isaac, e vai 
à terra de Moriá, onde o oferecerás em holocausto, num dos 
montes que Eu te indicar. Quando chegaram ao local desig-
nado por Deus, Abraão levantou um altar e colocou a lenha 
sobre ele. Depois, estendendo a mão, puxou do cutelo para 
degolar o filho. Mas o Anjo do Senhor gritou-lhe do alto do 
Céu: «Abraão, Abraão!». «Aqui estou, Senhor», respondeu 

ele. O Anjo prosseguiu: «Não levantes a mão contra o menino, 
não lhe faças mal algum. Agora sei que na verdade temes a 
Deus, uma vez que não Me recusaste o teu filho, o teu filho 
único». Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, 
preso pelos chifres num silvado. Foi buscá-lo e ofereceu-o em 
holocausto, em vez do filho. O Anjo do Senhor chamou Abraão 
do Céu pela segunda vez e disse-lhe: «Por Mim próprio te juro 
– oráculo do Senhor – já que assim procedeste e não Me recu-
saste o teu filho, o teu filho único, abençoar-te-ei e multiplica-
rei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia 
das praias do mar, e a tua descendência conquistará as portas 
das cidades inimigas. Porque obedeceste à minha voz, na tua 
descendência serão abençoadas todas as nações da terra».
SALMO RESPONSORIAL: 
Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos. 
LEITURA II ( Rom 8, 31b-34 ) 
Irmãos: Se Deus está por nós, quem es-
tará contra nós? Deus, que não poupou 
o seu próprio Filho, mas O entregou à 
morte por todos nós, como não havia 
de nos dar, com Ele, todas as coisas? 
Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justifica? E quem 
os condenará, se Cristo morreu e, mais ainda, ressuscitou, está 
à direita de Deus e intercede por nós?

EVANGELHO ( Mc 9, 2-10 ) 
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e 
subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte e 
transfigurou-Se diante deles. As suas vestes tornaram-se 
resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro so-
bre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhes 
Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a pa-
lavra e disse a Jesus: «Mestre, como é bom estarmos aqui! 
Façamos três tendas: uma para Ti, outra para Moisés, outra 
para Elias». Não sabia o que dizia, pois estavam atemoriza-
dos. 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 desce-
rem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a nin-
guém o que tinham visto, enquanto o Filho do homem não 
ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, 
mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos.

REVISTA - já está pronto a ser impresso, o 1º 
número da revista da nossa Unidade Pastoral. 
A revista COM. Está muito bonita e mandámos 
imprimir 1000 exemplares. Era nossa intenção 
distribuí-la à saída das missas, o que por agora 
não é possível. No entanto, até agora, ainda não 
chega a 200 o número de pessoas que nos cede-
ram a sua morada para que a possamos enviar 
gratuitamente pelo correio. Faça-o já, antes que 
se esqueça em http://bit.ly/3qN1Q8s
PERCURSO PARA CASAIS - COMO CONSTRUIR UMA RELAÇÃO 
DURADOURA - já desafiou a sua cara metade para este percurso 
que vai arrancar já no próximo sábado 6 de março? É online, aos 
sábados à noite. Este percurso pretende possibi-
litar passar tempo juntos, proporcionando tem-
pos de reflexão em casal, oferecendo meios para 
construir um casamento são e duradouro. Desti-
na-se a toda a gente, quer tenha ou não prática 
cristã, mesmo que não estejam casados católica 
ou civilmente. Não há discussões de grupo nem 
necessidade de dar a conhecer a sua vida a qual-
quer outra pessoa. https://bit.ly/3tMoBvq
PROPOSTAS PARA QUARESMA - recordamos para este fim de se-
mana as vésperas que serão transmitidas no canal Youtube da Dio-
cese e nas nossas páginas Facebook e que, quinta feira, às 21h30, 
teremos mais uma sessão de Lectio Divina, desta vez centrada no 
Evangelho do 3º Domingo.
EFAP UNIDADE PASTORAL - reúne terça, 2 Mar, às 21h30.
ORAÇÃO DE CURA E MISERICÓRDIA - quinta, 4 Mar, às 21h30.
PERCURSO SÃO JOSÉ - quinta, 11 Mar, por Zoom, às 21h15.

LIVE WEBMINAR - dia 8 de março, junte-
-se ao Pe. James Mallon e ao Nicky Gumbel 
para conhecer a visão deles para a evange-
lização neste momento tão importante para 
a Igreja e também sobre o papel que o Alpha 
Online pode desempenhar, ajudando as pa-
róquias a responder a este desafio. Inscre-
va-se numa das duas sessões possíveis em 
https://portugal.alpha.org/eventos

Deus de infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso amado 
Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra,

de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos 
alegrar-nos um dia na visão da vossa glória. Por Nosso Senhor 
JCristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do ESanto.



REFLEXÃO
MOSTRAI-NOS O VOSSO ROSTO E SEREMOS SALVOS

A história de Abraão é a história de um crente que deci-
diu colocar a sua vida inteiramente nas mãos de Deus. 
A sua vocação começa por um chamamento a abrir-se à 
novidade de Deus, a não temer o risco, o desconhecido, 
a aventura, o novo. «Abraão, deixa a tua terra e a casa 
de teu pai e parte para a terra que eu te indicar. Farei 
de ti um grande povo (…) Abraão partiu como o Senhor 
lhe dissera» (Gen 12,1-4). E foi toda a vida um peregri-
no na busca do rosto de Deus e do cumprimento da sua 
promessa. O dom do filho Isaac foi um belo oásis, um 
grande ponto de apoio para a sua fé, no meio de todas as 
dúvidas e incertezas da aridez do deserto e dos escolhos 
do caminho. Mas eis que, depois deste oásis, vem uma 
ordem divina que deixa o coração de Abraão imerso na 
dor. “Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, a quem 
tanto amas, Isaac, e vai à terra de Moriá, onde o ofere-
cerás em holocausto, num dos montes que Eu te indicar.” 
Sem nada entender deste Deus desconhecido que se 
atravessou no seu caminho, com o coração rasgado e fe-
rido, obedece. Mas quando se prepara para cumprir a or-
dem divina, novamente a voz de Deus se faz ouvir: «Não 
levantes a mão contra o menino, não lhe faças nenhum 
mal”.  E diante de tanta confiança, Deus reitera e fortalece 
as suas promessas. Abraão aprende que o Deus que Ele 
segue não o deixa viver confortavelmente nas suas segu-
ranças pois é um Deus imprevisível, misterioso, e sempre 
a apontar-lhe caminhos novos. Quem o quer seguir deve 
estar preparado para uma aventura permanente. No en-
tanto descobre também que Ele é digno de confiança e 
que segui-lo faz da vida uma permanente novidade. Tem 
a figura de Abraão alguma coisa a ensinar-nos?
Em primeiro lugar, nesta quaresma, Deus vem bater à 
nossa porta como à da tenda de Abraão para nos dizer, 
dentro do chamamento que já nos fez outrora, a não nos 
deixarmos instalar naquilo que já conhecemos, a pormo-
-nos a caminho ao encontro do rosto de Deus, a libertar-
mo-nos daqueles pesos que impedem a caminhada ágil 
e firme. De vez em quando, para nos animar na dure-
za da caminhada, Ele levanta o véu do seu mistério de 
amor, e dá-nos um tal gozo interior que nos dissipa todas 
as dúvidas e gera novo entusiasmo para a caminhada. A 
Abraão foi o Filho, na sua velhice, as primícias da realiza-
ção da promessa que estava ainda longe de ser realizada. 
Aos discípulos, acabrunhados na perspetiva da cruz, foi 
a transfiguração no Tabor, primícias do dia novo da sua 
ressurreição e Ascensão. E a nós? Que momentos 
de alegria profunda, que oásis no meio do deser-
to, Deus tem plantado para nos refrescar e nos 
fortalecer no caminho? 
Os que querem seguir este Deus imprevisível têm 
de estar abertos  à mudança, à aventura, a partir. 
Estávamos num mundo em permanente mudan-
ça e dentro dela, apareceu agora uma, a pande-
mia, que a todos interroga. Aqueles que já estão 
depois dos 60 anos julgavam que já tinham visto 
quase tudo, mas ninguém se lembra de uma pan-
demia assim. Igrejas fechadas, sem culto público, 
não podemos reunir-nos para celebrar o sacrifício 
pascal, e não nos lembramos disto ter acontecido 
alguma vez. Como vai ser o nosso amanhã?  Va-
mos esperar que isto passe para voltarmos à nos-

sa vida habitual? Era desperdiçar toda a aprendizagem 
do caminho. A Igreja já passou por crises muito maiores 
e de todas elas saiu mais fortalecida. Não devemos estar 
à espera que a pandemia passe para voltarmos aos tem-
pos que conhecíamos antes e nos fazia sentir seguros. A 
pandemia já nos abriu horizontes novos de evangeliza-
ção através do online que nunca tínhamos experimenta-
do assim.  Um retiro diocesano de advento ou quaresma,  
poderia ter 20 pessoas, no máximo, e agora teve 130 e 
vindos das latitudes mais diversas.  Um percurso Alpha 
podia chegar a 50 ou 60 pessoas, mas este que estamos 
a fazer, chega aos 150, e muita gente que não tinha opor-
tunidades de outra forma agora está muito agradecida 
pois pode participar naquilo que até aqui não podia. O 
online não é algo subalterno, passageiro, à espera de que 
a pandemia passe para voltarmos ao habitual. Claro que 
precisamos da vida real, dos irmãos, das celebrações pre-
senciais, da comunidade física que, se Deus quiser have-
mos de voltar a ter, mas o online ficará como um enorme 
meio de evangelização e de construção de pontes que 
possibilitarão a muitos irmãos ser tocados pelo Evange-
lho. E isto será um bom fruto que a pandemia provocou.
A Encíclica do Papa «Vós sois todos irmãos», publicada 
durante a pandemia, é também um grito de Deus ao 
mundo para vivermos de uma forma mais solidária e 
fraterna. Mas o eco da encíclica é potenciado pela expe-
riência da pandemia que nos faz descobrir que «estamos 
todos no mesmo barco». O passado já passou e estou 
em crer que na pandemia, Deus diz à Igreja o que disse 
a Abraão. «Deixa a tua terra, as tuas seguranças e parte 
para o novo que eu te vou indicar».
E faz-nos uma promessa de que, se nos pusermos a ca-
minho e nos abrirmos ao novo, enviar-nos-á uma chuva 
de bênçãos. Jesus, mostrando aos discípulos o seu rosto 
cheio da luz divina, apresenta-lhes também a promessa 
da ressurreição e da vida gloriosa com Deus no céu, mas 
ainda não é tempo de «implantar ali as tendas»: é preci-
so descer e continuar o caminho do deserto, da conver-
são e da cruz. 
Sentimo-nos a caminho, abertos à novidade de Deus, 
ou já plantámos as nossas tendas com estacas tão pro-
fundas como quem conta já não sair dali?
Quais são os auxílios, os oásis a que estamos a recorrer 
para nos fortalecer no caminho da quaresma?
Que chamamento Deus nos tem feito? E como temos 
respondido? Quais são os pesos que nos atrapalham e 
impedem o caminho?




