
p. 4-5 

"Porque se multiplicará 
a iniquidade, vai 
resfriar o amor de 
muitos" (Mt 24,12)
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Papa convida a "sair da 
hipocrisia" no combate  
ao tráfico humano

O Santo Padre convidou ao 
envolvimento de todos no combate ao 
tráfico humano. “A consciência real 
sobre o tema atrai a atenção para «a 
demanda do tráfico» que é responsável 
pela oferta – a cadeia do consumo. 
Somos todos convidados a sair da 
hipocrisia e enfrentar a ideia de ser 
parte do problema”, disse Francisco. 
As declarações foram proferidas 
durante um encontro com a delegação 
dos organizadores do Dia Mundial 
de Oração e Reflexão contra o Tráfico 
Humano.

papa inscreve-se na 
jornada mundial da 
juventude de 2019

O Papa Francisco inscreveu-se na 
Jornada Mundial da Juventude de 
2019, a decorrer no Panamá. No 
passado Domingo, dia da abertura das 
inscrições, o Santo Padre concluiu a sua 
inscrição recorrendo a um tablet, após 
a oração do Ângelus. “Pronto, estou 
inscrito como peregrino na Jornada 
Mundial da Juventude. Convido todos 
os jovens do mundo a viver com fé e 
com entusiasmo este evento de graça 
e de fraternidade, seja viajando para o 
Panamá, seja participando nas próprias 
comunidades”, referiu o Sumo Pontífice.

bispos da nigéria 
preocupados com 
aumento da violência

Os bispos da Nigéria estão preocupados 
com o aumento da violência tribal. Na 
passada Quinta-feira, uma delegação 
de bispos foi recebida pelo presidente, 
tendo manifestado preocupação com 
os ataques de membros da tribo Fulani 
a agricultores, numa disputa pelo 
acesso a recursos naturais. Uma vez 
que as comunidades de agricultores 
são maioritariamente cristãs e os 
fulani são uma tribo muçulmana, a 
tensão religiosa tem agravado, facto 
que se deve ainda ao recurso a armas 
automáticas por parte dos fulani.

DR afp

PAPA FRANCISCO
@pontifex_pt

10 de Fevereiro de 2018
O Senhor  torna-se presente em 
nossa vida mostrando-nos todo o 
seu amor e encoraja-nos a retribuí-lo 
com generosidade.

8 de Fevereiro de 2018
Não podemos ficar em silêncio 
diante do sofrimento de milhões de 
pessoas cuja dignidade é ferida.

D. JORGE ORTIGA
@djorgeortiga

8 de Fevereiro de 2018
Jesus ensina-nos a ser vulneráveis 
à vida, porosos à realidade, 
a deixarmo-nos tocar, a nos 
colocarmos em discussão. Só 
com estas predisposições é que 
o verdadeiro diálogo, gerador de 
novos horizontes, é possível.

afp

IGREJA UNIVERSAL

1. Cheiro a esturro! 
Chamam-lhe síndrome do bom 
samaritano desiludido. Mas chama-se 
tecnicamente burnout (estar queimado). 
“Tio” da depressão, mas com casa 
própria. Uma mistura de sobrecarga de 
trabalho e falta de controlo sobre ele; 
gratificação insuficiente; baixo sentido 
de pertença a uma “equipa”; sentir-se 
injustiçado; abismo entre os valores em 
que acredita e os da organização a que 
pertence; alto esgotamento emocional; 
alta despersonalização; baixa realização 
pessoal (Cfr. Maslach). Para os técnicos: 
“progressivo desgaste emocional e 
profissional presente naqueles que 
têm uma profissão de ajuda na qual 
os relacionamentos interpessoais são 
frequentes e emocionalmente intensos, 

gerando a incapacidade de conseguir 
relacionar-se de modo empático – isto 
é diferenciado e mediado – conduzindo 
à negação e objectivação do outro” 
(Sandrin). 

2. Feitos ao bife! 
Profissionais de saúde, cuidadores 
informais de doentes, professores, 
padres, assistentes sociais e outros… 
sobretudo aqueles que exercem funções 
que implicam uma relação de ajuda.

3. No forno!
Aqueles que estão expostos a fortes 
desequilíbrios entre o que lhes é 
pedido e o que têm para dar; entre 
o ideal e a realidade, entre o sonho 
profissional e o trabalho concreto; 
os que cuidam continuamente dos 
outros; os que estão em contacto 
contínuo com situações dolorosas; os 
que têm pouco apoio por parte dos 
colegas; onde há desordem ou conflitos 
permanente com as hierarquias; 
falta de autonomia nas decisões; 
ambiguidade nas funções a realizar; 
quando há baixo reconhecimento 
pessoal, trabalho monótono e falta 
de supervisão; os que acham que 
“só no trabalho é que estou bem”; os 
portadores de traços de personalidade 
narcísica, perfeccionista, controladora… 
“Se não o faço eu, ninguém o fará”; os 

Telegrama ao bom samaritano desiludido

jorge vilaça 
padre

que colocam sempre as necessidades 
dos outros em primeiro lugar; que se 
comportam para merecer a estima 
dos outros; os que têm dificuldade em 
estabelecer relacionamentos paritários; 
prisioneiros da solidão, que dão o que 
desesperadamente precisam. (cfr. 
Ronzoni et alius)

4. Queimados!
Despersonalização; ausência de 
realização pessoal; esgotamento 
emocional; desinteresse; crise 
de identidade; falta de auto-
confiança e autoestima; renúncia às 
responsabilidades; depressão; barreiras 
defensivas rígidas; com consequências 
físicas, emocionais, intelectuais, 
sociais e espirituais: o trabalho e a vida 
perdem significado; falta de energia, 
distanciamento em relação a tudo e a 
todos...

5. E os padres...
Internamente: incapacidade de 
responder às dúzias de solicitações; 
sentindo-se culpados quando 
descansam; “devo saber de tudo”; 
exposição emocional (funerais, doentes, 
conflitos...); trabalho sem resultados 
evidentes, sem início e fim precisos; 
condição celibatária (diferente, artificial, 
solidão afectiva, não integração do 
feminino); relação com a instituição-

mãe-Igreja: solidão e incapacidade 
de comunicar com os colegas; pouca 
solidariedade entre os padres; crise do 
papel do padre (“nem o Bispo defende o 
específico do nosso ministério”); “somos 
uma peça de um puzzle, mas o desenho 
inteiro não sabemos qual é”; “fomos 
ensinados a darmo-nos totalmente mas 
não a estarmos atentos a nós mesmos”; 
“não recebemos uma educação do 
desejo; tendemos a removê-lo e a não 
escutá-lo”; “não partilhamos nada, cada 
um pensa em si; não fomos educados 
a partilhar”; as unidades pastorais: 
“nada significou senão a concentração, 
a corrida litúrgica, a despersonalização, 
uma menor realização pessoal e um 
maior esgotamento emocional” (Cfr. 
Ronzoni et alius)]

Factura! 
Para os “trabalhadores”: insatisfação 
e desmoralização viciosas, 
desinvestimento nos relacionamentos, 
baixa produtividade. Para os “clientes”: 
tratados como coisas. Para as 
“empresas”: ausências e mudanças 
constantes. Para as “famílias”: aumento 
de tensões e conflitos.  Psicologicamente 
contagioso!

Digestivo
Pedir ajuda. Oferecer ajuda. Pesquisar 
burnout.
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MENSAGEM DO arcebispo 
primaz para a 
quaresma

T
emos vindo a percorrer, desde há vários 
anos, um caminho de aprofundamento 
da nossa identidade cristã. Esse percurso 
fez-nos crescer na relação com Cristo 
e transformou a nossa Arquidiocese 
num espaço de esperança cristã. Esta 
esperança pode ser entendida como 
dom que acolhemos, mas também como 
semente lançada nos terrenos onde é mais 
necessária. Caminhamos ao encontro de 

Cristo, que nos dará “os sapatos” adequados ao percurso 
para que possamos reconhecer aos poucos o Seu amor e 
as necessidades do mundo. Podemos afirmar que existem 
muitas pessoas estagnadas e sem “pés” para avançar. 
Alguns circuitos da vida são infelizmente dolorosos e 
carregados de escolhos que impedem um caminhar 
sereno. 
A Quaresma é um momento especial que convida o cristão 
a “abrir os olhos”, a ver a sociedade e a incomodar-se 
com a realidade humana. Peço, por isso, que sejamos 
capazes de olhar, de modo particular, para o mundo da 
dor e do sofrimento. Quem se encontra numa situação de 
fragilidade necessita de uma presença amiga e afectiva. 
O mesmo acontece com quem atravessa um período de 
luto ou perdeu a alegria de viver. Os idosos experimentam 
longos períodos de solidão e necessitam de companhia. 
Os jovens sentem dificuldade em encontrar figuras de 
referência e um sentido para a vida. As famílias, que 
pedem para ser ajudadas em vez de julgadas, deparam-
se com dramas e incertezas. Enquanto nós estamos 
confortáveis com os nossos sapatos, existe uma multidão 
cujos pés estão impedidos de caminhar no mundo com 
alegria. 
Sair do nosso comodismo para nos encontrarmos com 
a vida envolta em situações dolorosas é a caminhada 
proposta para a Quaresma. Esta caminhada deve tornar-
se uma aventura onde, na realidade concreta, se assume 
o compromisso de cuidar dos desfavorecidos. Para isto 

acontecer, cada um de nós precisa de reconhecer os 
“sapatos” da sua vida, que são uma imagem dos seus 
dons, e lutar por suprir as deficiências de quem não 
tem “pés”. Não é tarefa fácil. Com a oração, a partir 
da leitura da Sagrada Escritura, e o jejum livre e 
voluntário, que nos faz sentir a fragilidade humana, 
tudo se torna mais evidente. Abrimos os olhos e 
percebemos como a indignidade humana nos é 
próxima, e escancaramos o coração respondendo, de 
forma pessoal e comunitária, aos gritos de quem não 
está a caminhar na felicidade. O mundo é uma pequena 
aldeia e a nossa aldeia deve ser sensível a toda a espécie 
de carências. A acção guiada pela solidariedade é a 
identidade do cristão. 
Repito, há situações ofensivas à dignidade humana, assim 
como exclusões sociais que há muito deveriam estar 
ultrapassadas. A Quaresma é, neste sentido, um convite 
para, a partir da renúncia e do jejum, darmos forma e 
sentido ao secular costume do contributo penitencial. 
Como habitualmente, as ofertas recolhidas nas diversas 
comunidades serão orientadas para dois fins. O primeiro é 
concretizado através do “Fundo Partilhar com Esperança”, 
que revela o amor cristão às pessoas que não dispõem 
dos mínimos para uma vida feliz. O segundo traduz-se 
no apoio à paróquia de Sta. Cecília de Ocua, diocese de 
Pemba, que aguarda pela nossa generosidade para dispor 
de estruturas básicas para a promoção e evangelização 
daquele povo irmão. 
A caminhada do nosso dia-a-dia pode adquirir um 
significado especial neste período de preparação para 
a Páscoa. Rezo para que os cristãos e as comunidades 
criem gestos de esperança que devolvam a dignidade 
à sociedade. Caminhemos! Abramos os olhos! 
Respondamos com um estilo de vida cristão na certeza de 
que a Páscoa destrói a morte e, passo a passo, transforma 
o coração das pessoas.

† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz

Tens sapatos? 
Lembra-te daqueles 
que não têm pés
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"Porque se multiplicará a iniquidade,  
vai resfriar o amor de muitos" (Mt 24,12)
Amados irmãos e irmãs!

Mais uma vez vamos encontrar-nos com 
a Páscoa do Senhor! Todos os anos, com 
a finalidade de nos preparar para ela, 
Deus na sua providência oferece-nos a 
Quaresma, “sinal sacramental da nossa 
conversão”, que anuncia e torna possível 
voltar ao Senhor de todo o coração e com 
toda a nossa vida.
Com a presente mensagem desejo, este 
ano também, ajudar toda a Igreja a 
viver, neste tempo de graça, com alegria 
e verdade; faço-o deixando-me inspirar 
pela seguinte afirmação de Jesus, que 
aparece no Evangelho de Mateus: “Porque 
se multiplicará a iniquidade, vai resfriar o 
amor de muitos” (24, 12).
Esta frase situa-se no discurso que 
trata do fim dos tempos, pronunciado 
em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, 
precisamente onde terá início a paixão do 
Senhor. Dando resposta a uma pergunta 
dos discípulos, Jesus anuncia uma grande 
tribulação e descreve a situação em que 
poderia encontrar-se a comunidade dos 
crentes: à vista de fenómenos espaventosos, 
alguns falsos profetas enganarão a muitos, 
a ponto de ameaçar apagar-se, nos 
corações, o amor que é o centro de todo o 
Evangelho.

Os falsos profetas

Escutemos este trecho, interrogando-nos 
sobre as formas que assumem os falsos 
profetas?
Uns assemelham-se a “encantadores 
de serpentes”, ou seja, aproveitam-se 
das emoções humanas para escravizar 
as pessoas e levá-las para onde eles 
querem. Quantos filhos de Deus acabam 
encandeados pelas adulações de um 
prazer de poucos instantes que se 
confunde com a felicidade! Quantos 
homens e mulheres vivem fascinados 
pela ilusão do dinheiro, quando este, na 
realidade, os torna escravos do lucro ou 
de interesses mesquinhos! Quantos vivem 
pensando que se bastam a si mesmos e 
caem vítimas da solidão!
Outros falsos profetas são aqueles 
“charlatães” que oferecem soluções 

simples e imediatas para todas as aflições, 
mas são remédios que se mostram 
completamente ineficazes: a quantos jovens 
se oferece o falso remédio da droga, de 
relações passageiras, de lucros fáceis mas 
desonestos! Quantos acabam enredados 
numa vida completamente virtual, onde 
as relações parecem mais simples e ágeis, 
mas depois revelam-se dramaticamente 
sem sentido! Estes impostores, ao mesmo 
tempo que oferecem coisas sem valor, 
tiram aquilo que é mais precioso como a 
dignidade, a liberdade e a capacidade de 
amar. É o engano da vaidade, que nos leva 
a fazer a figura de pavões para, depois, nos 
precipitar no ridículo; e, do ridículo, não 
se volta atrás. Não nos admiremos! Desde 
sempre o demónio, que é “mentiroso e pai 
da mentira” (Jo 8, 44), apresenta o mal 
como bem e o falso como verdadeiro, para 
confundir o coração do homem. Por isso, 
cada um de nós é chamado a discernir, no 
seu coração, e verificar se está ameaçado 
pelas mentiras destes falsos profetas. É 
preciso aprender a não se deter no nível 
imediato, superficial, mas reconhecer o 
que deixa dentro de nós um rasto bom e 
mais duradouro, porque vem de Deus e visa 
verdadeiramente o nosso bem.

Um coração frio

Na Divina Comédia, ao descrever o Inferno, 
Dante Alighieri imagina o diabo sentado 
num trono de gelo; habita no gelo do amor 
sufocado. Interroguemo-nos então: Como se 
resfria o amor em nós? Quais são os sinais 
indicadores de que o amor corre o risco de se 
apagar em nós?
O que apaga o amor é, antes de mais nada, 
a ganância do dinheiro, “raiz de todos os 
males” (1 Tm 6, 10); depois dela, vem a 
recusa de Deus e, consequentemente, de 
encontrar consolação n'Ele, preferindo a 
nossa desolação ao conforto da sua Palavra 
e dos Sacramentos. Tudo isto se permuta 
em violência que se abate sobre quantos são 
considerados uma ameaça para as nossas 
“certezas”: o bebé nascituro, o idoso doente, 
o hóspede de passagem, o estrangeiro, mas 
também o próximo que não corresponde às 
nossas expetativas.
A própria criação é testemunha silenciosa 
deste resfriamento do amor: a terra está 

envenenada por resíduos lançados por 
negligência e por interesses; os mares, 
também eles poluídos, devem infelizmente 
guardar os despojos de tantos náufragos 
das migrações forçadas; os céus – que nos 
desígnios de Deus cantam a sua glória – são 
sulcados por máquinas que fazem chover 
instrumentos de morte.
E o amor resfria-se também nas nossas 
comunidades: na Exortação apostólica 
Evangelii gaudium procurei descrever os 
sinais mais evidentes desta falta de amor. 
São eles a acédia egoísta, o pessimismo 
estéril, a tentação de se isolar empenhando-
se em contínuas guerras fratricidas, a 
mentalidade mundana que induz a ocupar-
se apenas do que dá nas vistas, reduzindo 
assim o ardor missionário.

Que fazer?

Se porventura detectamos, no nosso íntimo 
e ao nosso redor, os sinais acabados de 
descrever, saibamos que, a par do remédio 
por vezes amargo da verdade, a Igreja, 
nossa mãe e mestra, nos oferece, neste 
tempo de Quaresma, o remédio doce da 
oração, da esmola e do jejum.
Dedicando mais tempo à oração, 
possibilitamos ao nosso coração descobrir 
as mentiras secretas, com que nos 
enganamos a nós mesmos, para procurar 
finalmente a consolação em Deus. Ele é 
nosso Pai e quer para nós a vida.
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"Porque se multiplicará a iniquidade,  
vai resfriar o amor de muitos" (Mt 24,12)

A prática da esmola liberta-nos da ganância 
e ajuda-nos a descobrir que o outro é 
nosso irmão: aquilo que possuo, nunca é 
só meu. Como gostaria que a esmola se 
tornasse um verdadeiro estilo de vida para 
todos! Como gostaria que, como cristãos, 
seguíssemos o exemplo dos Apóstolos e 
víssemos na possibilidade de partilhar com 
os outros os nossos bens um testemunho 
concreto da comunhão que vivemos na 
Igreja. A este propósito, faço minhas as 
palavras exortativas de São Paulo aos 
Coríntios, quando os convidava a tomar 
parte na colecta para a comunidade de 
Jerusalém: “Isto é o que vos convém” (2 
Cor 8, 10). Isto vale de modo especial 
na Quaresma, durante a qual muitos 
organismos recolhem colectas a favor 
das Igrejas e populações em dificuldade. 
Mas como gostaria também que no nosso 
relacionamento diário, perante cada irmão 
que nos pede ajuda, pensássemos: aqui 
está um apelo da Providência divina. Cada 
esmola é uma ocasião de tomar parte na 
Providência de Deus para com os seus 
filhos; e, se hoje Ele Se serve de mim para 
ajudar um irmão, como deixará amanhã de 
prover também às minhas necessidades, 
Ele que nunca Se deixa vencer em 
generosidade?
Por fim, o jejum tira força à nossa 
violência, desarma-nos, constituindo uma 
importante ocasião de crescimento. Por 
um lado, permite-nos experimentar o que 
sentem quantos não possuem sequer o 
mínimo necessário, provando dia a dia as 
mordeduras da fome. Por outro, expressa 
a condição do nosso espírito, faminto de 
bondade e sedento da vida de Deus. O 
jejum desperta-nos, torna-nos mais atentos 
a Deus e ao próximo, reanima a vontade de 
obedecer a Deus, o único que sacia a nossa 
fome.
Gostaria que a minha voz ultrapassasse as 
fronteiras da Igreja Católica, alcançando 
a todos vós, homens e mulheres de boa 

Reconciliação num contexto de adoração 
eucarística. Em 2018, aquela terá lugar 
nos dias 9 e 10 de Março – uma Sexta-
feira e um Sábado –, inspirando -se 
nestas palavras do Salmo 130: “Em Ti, 
encontramos o perdão” (v. 4). Em cada 
diocese, pelo menos uma igreja ficará 
aberta durante 24 horas consecutivas, 
oferecendo a possibilidade de adoração e da 
confissão sacramental.
Na noite de Páscoa, reviveremos o 
sugestivo rito de acender o círio pascal: 
a luz, tirada do “lume novo”, pouco a 
pouco expulsará a escuridão e iluminará 
a assembleia litúrgica. “A luz de Cristo, 
gloriosamente ressuscitado, nos dissipe as 
trevas do coração e do espírito”, para que 
todos possamos reviver a experiência dos 
discípulos de Emaús: ouvir a palavra do 
Senhor e alimentar-nos do Pão Eucarístico 
permitirá que o nosso coração volte a 
inflamar-se de fé, esperança e amor.

Abençoo-vos de coração e rezo por vós. Não 
vos esqueçais de rezar por mim.

Vaticano, 1 de Novembro de 2017
Solenidade de Todos os Santos

vontade, abertos à escuta de Deus. Se vos 
aflige, como a nós, a difusão da iniquidade 
no mundo, se vos preocupa o gelo que 
paralisa os corações e a acção, se vedes 
esmorecer o sentido da humanidade 
comum, uni-vos a nós para invocar juntos a 
Deus, jejuar juntos e, juntamente connosco, 
dar o que puderdes para ajudar os irmãos!

O fogo da Páscoa

Convido, sobretudo os membros da Igreja, 
a empreender com ardor o caminho da 
Quaresma, apoiados na esmola, no jejum 
e na oração. Se por vezes parece apagar-
se em muitos corações o amor, este não 
se apaga no coração de Deus! Ele sempre 
nos dá novas ocasiões para podermos 
recomeçar a amar.
Ocasião propícia será, também este ano, 
a iniciativa “24 horas para o Senhor”, 
que convida a celebrar o sacramento da 
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iI domingo
quaresma

CONCRETIZAÇÃO: Neste tempo da Quaresma, queremos percorrer um 
caminho interior para “libertar” os pesos que bloqueiam o nosso caminhar 
(interior). Para traduzir este caminhar, propõe-se que, aos pés da cruz de cor 
roxa (ou revestida com um pano roxo), se coloque a caixa de sapatos, pintada 
de cor roxa, com a expressão “PRIVATIZAÇÃO DA FÉ”.

itinerário

Sugestão de cânticos
— Entrada: A misericórdia do Senhor, F. Lapa (Libellus Usualis, 2015)
— prep. penitencial: Irmãos, convertei, J. P. Lécot
— apres. dons: Instrumental ou silêncio
— Comunhão: Este é o Meu Filho, M. Carneiro (Ressuscitou o Bom Pastor, Ed. 
Paulus, pp. 24-27)
— Final: É dura a caminhada, M. Faria (NRMS 06 – II / IC 213)

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações próprias do II Domingo da Quaresma 
(Missal Romano, pp. 182-183).
— prefácio: Prefácio próprio do II Domingo da Quaresma (Missal Romano, 
p. 183).
— Oração Eucarística: Oração Eucarística I (Missal Romano, pp. 515ss).

Viver na Esperança
As nossas orações acabam por ser mais constituídas por pedidos do 
que por louvores. Abraão coloca-nos na “escola da fé”, na “escola da 
esperança”. Por isso, nesta semana, vamos rezar em família: será proibido 
pedir e só permitido louvar e agradecer a Deus. O livro “Rezar na 
Quaresma” poderá ser uma grande ajuda!

“ESTE É O MEU FILHO MUITO 
AMADO: ESCUTAI-O”

LITURGIA da palavra

LEITURA I Gen 22, 1-2
Leitura do Livro do Génesis 
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 designado 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 recusaste 
o teu filho, o teu filho único, abençoar-te-ei e multiplicarei 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 Salmo 115 (116)
Refrão: Andarei na presença do Senhor sobre a terra dos vivos.

LEITURA II Rom 8, 31b-34 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 
Irmãos: Se Deus está por nós, quem estará 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
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
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 sobre a terra as poderia assim 
branquear. Apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou 
a palavra 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 
atemorizados. 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 ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas 
perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. 

ATITUDE: Libertar
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elementos celebrativos a destacar

DESPERTAR A ESPERANÇA
[Introdução ao espírito celebrativo]

A Palavra de Deus define o caminho que o verdadeiro discípulo 
deve seguir: da conversão a Deus, somos desafiados agora à 
transformação da nossa vida, em Cristo, através da escuta da Palavra 
de Deus. 
Abraão, nosso pai na fé, revelou-se fiel ao apelo do Senhor e 
dotado de grande uma esperança. Seremos hoje, e à semelhança de 
Abraão, capazes de escutar Deus e seguir o caminho da vida e da 
esperança em comunidade e na comunidade?

ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

1. Acolhimento inicial
Um acolhimento sóbrio, próprio do Tempo Litúrgico. É recomendado 
que não se usem muitas palavras. 

2. Preparação Penitencial
[Admonição] O Papa Francisco, palavra profética à Igreja dos nossos 
dias, tem denunciado, variadas vezes, o Cristianismo instalado 
e comodista. É, sem dúvida, um eco e um alerta pertinente para 
o tempo litúrgico que vivemos, pois o verdadeiro sentido da 
Quaresma só nos pode desinstalar, nunca acomodar. O comodismo 
pode levar-nos a permanecer indiferentes e alheios ao Evangelho 
da novidade ou a conceber uma imagem privada de Deus que se 
ajusta àquilo que pretendemos e nos é útil em dado momento. A 
relação pessoal que construímos com Deus deve fazer-nos perceber 
que Ele não é uma abstração ou um instrumento ocasional, mas uma 
referência sólida e segura que em Cristo nos propõe um ideal de 
vida. Sejamos capazes de renunciar ao pecado da “privatização da 
fé” para podermos alcançar o desafio do Deus que nos faz descer 
o monte e palmear o mundo que clama pelo anúncio da verdadeira 
esperança.

Após a admonição, colocar uma caixa de sapatos, de cor roxa, junto 
da cruz, com a respectiva palavra que identifica o peso/pecado, 
enquanto se entoa um cântico apropriado. Guardam-se alguns 
momentos de silêncio. De seguida, o sacerdote diz: 
V/ Tende compaixão de nós, Senhor.
R/ Porque somos pecadores.
V/ Manifestai, Senhor, a vossa Misericórdia.
R/ E dai-nos a vossa Salvação.
V/ Deus todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna.
R/ Ámen!

3. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Ter a preocupação de não iniciar a leitura se não 
existir ambiente de silêncio e escuta, pois é esse espírito que se 
faz sentir ao longo do primeiro texto. Por isso, o leitor há-de ter a 
preocupação de ler devagar o texto.
[Segunda Leitura] Este texto de São Paulo convida à esperança. 
A dificuldade do texto está nas interrogações presentes. Por isso, 
o leitor há-de ter a preocupação e o cuidado de ler devagar cada 
frase/interrogação.

4. Momento Pós-Comunhão
Rezar o poema “Tabor”, sugerido na caminhada “Passos de 
Esperança”.

Diz-me o coração:
“Procurai a face do Senhor”. 
A vossa face, Senhor, eu procuro;
não escondais de mim o vosso rosto. 
Salmo 26, 8-9

O Segundo Domingo da Quaresma (Ano B) coloca no centro da nossa reflexão o 
amor incondicional do Pai, mistério de luz revelado no rosto do seu Filho, luz que 
penetra e ilumina todas as dimensões da existência humana, luz que transfigura 
a vida daqueles que abrem o coração à procura da face do Senhor. “A força da 
luz pressiona-nos por dentro, tal como a erva da Primavera, como este vento que 
sopra do mar. Como fazer para deixá-la agir? […] Quem faz do amor a bússola da 
própria vida, já tem dentro de si a vida indestrutível, já está ressuscitado” (Ermes 
Ronchi).

“Este é o meu Filho muito amado: escutai-O”
A narração da Transfiguração é a revelação da futura glória cristológica a 
um pequeno grupo de discípulos, Pedro, Tiago e João. São os mesmos que 
acompanham Jesus Cristo noutros momentos importantes em que se manifesta a 
sua divindade ou o seu sofrimento. Neste contexto quaresmal, a Transfiguração é 
capaz de despertar esperança, pois indica a meta: o mistério pascal.
A revelação naquele “alto monte” é acompanhada pela falta de compreensão 
dos discípulos: Pedro “não sabia o que dizia”; os discípulos “perguntavam entre 
si o que seria ressuscitar dos mortos”. De facto, estão tão desorientados diante 
da Transfiguração (ressurreição) como estarão no Jardim das Oliveiras diante 
do sofrimento (morte). Eles não entendem os ensinamentos do Mestre nem a 
natureza da sua missão, uma constante no evangelho segundo Marcos.
Como naquele tempo, também precisamos de experiências positivas, experienciar 
a proximidade de Deus, mesmo que também não sejamos capazes de a perceber na 
totalidade. Em tempo de Quaresma podemos procurá-la com mais insistência. É 
provável que nessa busca continue a ressoar o convite: “Este é o meu Filho muito 
amado: escutai-O”.
Escutar Jesus Cristo é fazer uma séria revisão de vida à luz do Evangelho. “A 
experiência de escutar Jesus até ao fundo pode ser dolorosa, mas é apaixonante. 
Não é o que nós tínhamos imaginado a partir dos nossos esquemas e tópicos. O seu 
mistério escapa-nos. Quase sem darmos conta vai-nos arrancando de seguranças 
que nos são muito queridas, para nos atrair para uma vida mais autêntica” (José 
Antonio Pagola).

Privatização da fé
Este Domingo propõe a libertação do peso ou pecado da “privatização da fé”. 
Trata-se de não permitir que a vivência da fé seja orientada pelos desejos pessoais, 
pelo que é mais cómodo, pelo que me apetece, à minha medida. A fé autêntica 
alimenta-se da escuta de Jesus Cristo, a Palavra do Pai que desce ao nosso coração. 
Uma escuta que quase sempre surpreende, porque revela a novidade do rosto de 
Deus. Exercitemo-nos na arte da escuta!

Reflexão preparada por Laboratório da Fé  |  in www.laboratoriodafe.net

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se 
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/

REFLEXÃO
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Fale connosco no

Leitor de Código

17.02.2018 e 18.02.2018
ENCONTRO DE PREPARAÇÃO 
PARA O MATRIMÓNIO
Casa da Torre (Soutelo, Vila Verde)

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

€
PVPAcompanhar, Discernir e Integrar é um guia para 

a nova pastoral familiar a partir da Exortação 
Apostólica Amoris Laetitia. O livro destina-se — 
independentemente das perspectivas de cada 
um — a todos os que ouvem confissões, a bispos 
que desejem fornecer linhas de orientação aos 
seus sacerdotes e às famílias que colaboram 
na orientação familiar. "A proposta é a de que a 
pastoral familiar não pode consistir num conjunto 
de mínimos tolerados e aceites imediatamente 
por todos, para que todos estejam facilmente 
satisfeitos", escreve D. Nuno Brás no prefácio.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 15 a 22 de Fevereiro de 2018.

José Granados,
Stephan Kampowski,
Juan José Pérez-Soba 

Acompanhar, 
Discernir,
Integrar

16

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana,  
D. Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

O livro “Busca de sentido da vida e 
reconciliação cristã. Leitura teológica 
do pensamento de Viktor Frankl”, 
do Bispo Auxiliar de Braga D. Nuno 
Almeida, vai ser apresentado no 
dia 16 de Fevereiro, pelas 21h30, na 
Basílica dos Congregados.  
A apresentação está a cargo do 
Cónego João Aguiar. A obra resulta 
da tese de doutoramento de D. Nuno 
Almeida em Teologia Dogmática, 
defendida em 2016 na Universidade 
Salesiana de Roma.

A partir do pensamento do 
fundador da Logoterapia, o 
psiquiatra austríaco Viktor Frankl, 
D. Nuno Almeida elencou uma 
série de pistas de meditação 
sobre o sentido do perdão e da 
reconciliação para se alcançarem 
níveis de harmonização interior. 
O livro já se encontra à venda 
em locais como a Livraria Diário 
do Minho, a Bertrand ou a Fnac. 
Também é possível encomendar a 
obra online.

Cónego João Aguiar apresenta livro do bispo auxiliar D. Nuno Almeida

17.02.2018
SESSÃO PAIS E BEBÉS "A 
CAROCHINHA E O JOÃO RATÃO"
16h00 / Museu D. Diogo de SousaO novo semestre da disciplina de 

Teologia Revisitada irá abordar os 
processos de nulidade matrimonial, com 
a orientação de duas especialistas, que 
terão como pano de fundo a Exortação 
Apostólica Amoris Laetitia.
Todas as Terças-feiras, das 10h30 às 
12h30, Catarina Gonçalves e Federica 
Dotti vão apresentar elementos que 
proporcionarão uma “despistagem 
em primeira instância” dos requisitos 
para poder ser obtida a nulidade 

matrimonial. Os fundamentos 
teológicos do sacramento do 
matrimónio, as formas de celebração, 
trâmites processuais e algumas 
causas para a nulidade — como o 
erro sobre a qualidade da pessoa 
ou dolo — são alguns dos temas a 
abordar.
As aulas vão decorrer na Faculdade 
de Teologia da Universidade Católica 
Portuguesa, no Campus Camões, em 
Braga.

novo semestre da disciplina de Teologia revisitada aborda questões 
relacionadas com processos de nulidade matrimonial

21.02.2018
PALESTRA SOBRE O AUTISMO
18h00 / Biblioteca Municipal  
Prof. Marcelo Rebelo de Sousa 
(Celorico de Basto)

20.02.2018 a 24.02.2018
XXVI SEMANA DE ESTUDOS 
TEOLÓGICOS
Faculdade de Teologia


