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B O L E T I M   
D O M I N I C A L  #120 

Unidade Pastoral de 

Fornos de Algodres 
Ano C | Quaresma 

2º Domingo 

Baptismo do Senhor 

Oração a S. José, no «Dia do Pai» 
A vós, São José, recorremos na nossa tribulação, 

cheios de confiança solicitamos a vossa protecção, 

no dia de hoje, para todos os pais de família. 

Vós fostes o pai adoptivo de Jesus, 

soubestes amá-l’O, respeitá-l’O e educá-l’O 

com amor e dedicação, como vosso próprio filho. 

Olhai todos os pais do mundo e especialmente os da nossa comunidade, 

para que, com amor e dedicação, eduquem os seus filhos na fé cristã e para a vida. 

Protegei todos os pais doentes que sofrem por não poderem dar saúde, 

educação e casa decente para seus filhos. 

Protegei todos os pais que trabalham arduamente no dia-a-dia 

para que nada falte aos seus filhos. 

Protegei todos os pais que se dedicam de corpo e alma à sua família. 

Iluminai todos os pais que não querem assumir sua paternidade. 

Iluminai todos os pais que desprezam seus filhos e esposas. 

Enfim, olhai por todos os pais, para que assumam e vivam com alegria sua vocação paterna. Ámen.  
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Da Palavra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

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 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.    

1ª Leitura | Gen 15, 5-12.17-18 

«O Senhor estabeleceu com Abraão uma aliança.» 

Salmo Responsorial | Sl 26 (27) 

O Senhor é a minha luz e a minha salvação. 

2ª Leitura | Filip 3, 17 – 4,1 

«A nossa pátria está nos Céus, donde esperamos, o Senhor Jesus Cristo.» 

Evangelho | Lc 9, 28b-36 

«Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto.» 

Igreja da Transfiguração: Monte Tabor, Israel 
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… para a vida. 
 

 

As leituras deste domingo convidam-nos a reflectir sobre a nossa “transfiguração”, a nossa 

conversão à vida nova de Deus; nesse sentido, são-nos apresentadas algumas pistas. 

A primeira leitura apresenta-nos Abraão, o modelo do crente. Com Abraão, somos 
convidados a “acreditar”, isto é, a uma atitude de confiança total, de aceitação radical, de 
entrega plena aos desígnios desse Deus que não falha e é sempre fiel às promessas. O texto 
começa com Deus a responder a Abraão e a garantir-lhe uma descendência numerosa “como as 
estrelas do céu”. Na sequência, o narrador deixa Abraão a contemplar em silêncio o céu 
estrelado e conclui que Abraão acreditou em Deus e, por isso, o Senhor considerou-o como 
justo. A promessa de Deus fica totalmente garantida com o rito de aliança celebrado. Repare-se 
que Deus não exigiu nada a Abraão, em troca, nem Abraão teve que passar no meio dos animais 
mortos. A promessa de Deus a Abraão é, pois, totalmente gratuita e incondicional. 

A segunda leitura convida-nos a renunciar a essa atitude de orgulho, de auto-suficiência e de 
triunfalismo, resultantes do cumprimento de ritos externos; 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. Paulo avisa que em nenhum caso devem considerar-se como atletas já 
vitoriosos e coroados de glória, mas como atletas em plena competição, esperando alcançar a 
meta e a vitória. A salvação não está consumada; encontra-se ainda em processo de gestação. É 
um processo em que o cristão vai amadurecendo progressivamente, sob o signo da cruz de 
Cristo. 

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. 

O episódio está cheio de referências ao Antigo Testamento. O “monte” situa-nos num 
contexto de revelação; a “mudança” do rosto e as vestes de brancura resplandecente recordam 
o resplendor de Moisés, ao descer do Sinai; a nuvem indica a presença de Deus conduzindo o 
seu Povo através do deserto. Moisés e Elias representam a Lei e os Profetas; além disso, são 
personagens que, de acordo com a catequese judaica, deviam aparecer no “dia do Senhor”, 
quando se manifestasse a salvação definitiva.  

O “sono” é simbólico: os discípulos “dormem” porque não querem entender que a “glória” 
do Messias tenha de passar pela experiência da cruz e da entrega da vida; a construção das 
“tendas” parece significar que os discípulos queriam deter-se nesse momento de revelação 
gloriosa, de festa, ignorando o destino de sofrimento de Jesus. 

«Este é o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O»… O catecismo de muitos de nós está 

bem distante, a nossa bagagem religiosa talvez esteja leve: eis a Quaresma, a ocasião 

para recuperar energias. Como? Trata-se de ir às fontes, às raízes, aos 

fundamentos! Esta fonte é Jesus Cristo. “Escutai-O”, diz a voz que se faz 

ouvir das nuvens: vinde beber a sua Palavra! Abrimos o Livro onde corre esta fonte de água 

viva? Será que ao lermos os Evangelhos abrimos os ouvidos e deixamo-nos pôr em questão 

pelo Mestre? 



Da Palavra… 

 

 

 
 

Segunda-feira, 18 17:30 Eucaristia Furtado 

Terça-feira, 19 
S. JOSÉ – SOLENIDADE 

14:30 Eucaristia Lar de Santa Teresa 

17:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

17:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:00 Eucaristia Maceira 

18:30 Eucaristia Ramirão 

19:15 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 20 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 21  
17:00 Eucaristia Ramirão (Lar) 

18:00 
Eucaristia seguida de Via-Sacra  
e Adoração à Cruz 

Cortiçô 

Sexta-feira, 22 
17:30 Eucaristia Casal Vasco 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

18:30 Eucaristia Algodres 

Sábado, 23 

16:30 Eucaristia Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

17:00 Eucaristia Mata 

18:00 
Eucaristia Cortiçô  

Eucaristia Maceira 

Domingo, 24 
 

III Domingo do 
Tempo da 
Quaresma

 

9:00 Eucaristia Vila Chã 

9:15 Eucaristia Fuinhas  

9:50 Eucaristia Infias 

10:30 
Eucaristia Muxagata 

Celebração da Palavra Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Casal Vasco  

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 
Eucaristia seguida de Via-Sacra  
e Adoração à Cruz 

Algodres 

 

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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