
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Coronavírus: Conferência Episcopal divulga nota com indicações para 
prevenir contágios 

O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) 
divulgou hoje uma nota com medidas de “prudência” para prevenir contágios 
com o novo coronavírus. 

“Como em situações semelhantes e em sintonia com outras conferências 
episcopais e dioceses, e para evitar situações de risco, recomendamos algumas 
medidas de prudência nas celebrações e espaços litúrgicos, como, por 
exemplo, a Comunhão na mão, a Comunhão por intinção dos sacerdotes 
concelebrantes, a omissão do gesto da paz e o não uso da água nas pias de 
água benta”, refere o documento, enviado à Agência ECCLESIA. 

Após a reunião desta tarde, que decorreu em Fátima, o organismo dos 
bispos católicos destacou o impacto da epidemia do Covid-19 em todo o 
mundo, apelando “à serenidade e ao incremento da prevenção nos cuidados de 
higiene”. 

“Nesse sentido, convidamos a seguir estritamente as indicações e normas 
da Direcção Geral de Saúde”, acrescenta a nota. 

A DGS confirmou hoje os dois primeiros casos de infecção em Portugal, 
um homem de 66 anos e outro de 33, internados em hospitais do Porto. 

O surto de Covid-19, detectado em Dezembro, na China, e que pode causar 
infecções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3000 mortos e 
infectou quase 90 mil pessoas em 67 países. 
 

*********************************************************************** 

N.B.: O Ofertório dos dias 14 e 15 de Março de 2020 destina-se para a Cáritas. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Gen 12, 1-4a 
Vocação de Abraão, pai do povo de Deus 

 
Leitura do Livro do Génesis 
Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: «Deixa a tua terra, a tua família e a 
casa de teu pai e vai para a terra que Eu te indicar. Farei de ti uma grande nação 
e te abençoarei; engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Abençoarei a 
quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te amaldiçoar; por ti serão abençoadas 
todas as nações da terra». Abraão partiu, como o Senhor lhe tinha ordenado. 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL            Salmo 32 (33), 4-5.18-19.20.22 (R. 22) 
Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia. 
Ou: Desça sobre nós a vossa misericórdia, porque em Vós esperamos, Senhor. 
 
LEITURA II               2 Tim 1, 8b-10 

Deus nos chama e ilumina 
 
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo 
Caríssimo: Sofre comigo pelo Evangelho, apoiado na força de Deus. Ele 
salvou-nos e chamou-nos à santidade, não em virtude das nossas obras, mas do 
seu próprio desígnio e da sua graça. Esta graça, que nos foi dada em Cristo 
Jesus, desde toda a eternidade, manifestou-se agora pelo aparecimento de Cristo 
Jesus, nosso Salvador, que destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade, 
por meio do Evangelho.  Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO          Mt 17, 1-9 

«O seu rosto ficou resplandecente como o sol» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-
os, em particular, a um alto monte e transfigurou-Se diante deles: o seu rosto 
ficou resplandecente como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a 
luz. E apareceram Moisés e Elias a falar com Ele. Pedro disse a Jesus: «Senhor, 
como é bom estarmos aqui! Se quiseres, farei aqui três tendas: uma para Ti, 
outra para Moisés e outra para Elias». Ainda ele falava, quando uma nuvem 
luminosa os cobriu com a sua sombra e da nuvem uma voz dizia: «Este é o meu 
Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-O». Ao 
ouvirem estas palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se 
muito. Então Jesus aproximou-Se e, tocando-os, disse: «Levantai-vos e não 
temais». Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão Jesus. Ao 
descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: «Não conteis a ninguém esta 
visão, até o Filho do homem ressuscitar dos mortos». Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

No segundo Domingo da Quaresma, a Palavra de Deus define o 
caminho que o verdadeiro discípulo deve seguir: é o caminho da escuta atenta de 
Deus e dos seus projectos, da obediência total e radical aos planos do Pai. Na 
primeira leitura apresenta-se a figura de Abraão. Abraão é o homem de fé, que vive numa 
constante escuta de Deus, que sabe ler os seus sinais, que aceita os apelos de Deus e que lhes 
responde com a obediência total e com a entrega confiada. Nesta perspectiva, ele é o modelo 
do crente que percebe o projecto de Deus e o segue de todo o coração. Na segunda leitura, há 
um apelo aos seguidores de Jesus, no sentido de que sejam, de forma verdadeira, empenhada 
e coerente, as testemunhas do projecto de Deus no mundo. Nada – muito menos o medo, o 
comodismo e a instalação – pode distrair o discípulo dessa responsabilidade. O Evangelho 
relata a transfiguração de Jesus. Recorrendo a elementos simbólicos do Antigo Testamento, o 
autor apresenta-nos uma catequese sobre Jesus, o Filho amado de Deus, que vai concretizar o 
seu projecto libertador em favor dos homens através do dom da vida. Aos discípulos, 
desanimados e assustados, Jesus diz: o caminho do dom da vida não conduz ao fracasso, mas 
à vida plena e definitiva. Segui-o, vós também. Na verdade, os homens do nosso tempo têm 
alguma dificuldade em perceber esta lógica… Para muitos dos nossos irmãos, a vida plena 
não está no amor levado até às últimas consequências (até ao dom total da vida), mas sim na 
preocupação egoísta com os seus interesses pessoais, com o seu orgulho, com o seu pequeno 
mundo privado; não está no serviço simples e humilde em favor dos irmãos (sobretudo dos 
mais débeis, dos mais marginalizados e dos mais infelizes), mas no assegurar para si próprio 
uma dose generosa de poder, de influência, de autoridade e de domínio, que dê a sensação de 
pertencer à categoria dos vencedores; não está numa vida vivida como dom, com humildade 
e simplicidade, mas numa vida feita um jogo complicado de conquista de honras, de glórias e 
de êxitos. Por vezes somos tentados pelo desânimo, porque não percebemos o alcance dos 
esquemas de Deus; ou então, parece que, seguindo a lógica de Deus, seremos sempre 
perdedores e fracassados, que nunca integraremos a elite dos senhores do mundo e que nunca 
chegaremos a conquistar o reconhecimento daqueles que caminham ao nosso lado… A 
transfiguração de Jesus grita-nos, do alto daquele monte: não desanimeis, pois a lógica de 
Deus não conduz ao fracasso, mas à ressurreição, à vida definitiva, à felicidade sem fim.    
Os três discípulos, testemunhas da transfiguração, parecem não ter muita vontade de “descer 
à terra” e enfrentar o mundo e os problemas dos homens. Representam todos aqueles que 
vivem de olhos postos no céu, alheados da realidade concreta do mundo, sem vontade de 
intervir para o renovar e transformar. No entanto, ser seguidor de Jesus obriga a “regressar ao 
mundo” para testemunhar aos homens – mesmo contra a corrente – que a realização autêntica 
está no dom da vida; obriga a atolarmo-nos no mundo, nos seus problemas e dramas, a fim de 
dar o nosso contributo para o aparecimento de um mundo mais justo e mais feliz. A religião 
não é um ópio que nos adormece, mas um compromisso com Deus, que se faz compromisso 
de amor com o mundo e com os homens. 
 
 
 
ORAÇÃO… 

    Se eu viver fechado na minha própria vontade e 
necessidades imediatas, no meu egoísmo, nunca serei capaz de 
viver verdadeiramente e de reconhecer a força do amor de Deus. 
Hoje, peço-Te esta graça, meu Deus que seja capaz de abrir as 
portas do meu coração ao teu chamamento e vontade. Que eu seja 
capaz de acreditar e de expressar os dons do amor e do perdão. 
Que eu reconheça e me maravilhe com o seu poder transformante 
na minha vida e na dos outros. 
 
 


