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Mensagem do D. António Luciano para a Quaresma 2020 

 

A Quaresma tempo privilegiado para escutar a Palavra de Deus, 

tempo de conversão, de oração mais intensa, de jejum mais fecundo e de 

esmola mais generosa, convida-nos a partilhar os nossos bens com os 

mais necessitados. 

Nesse espírito de partilha e de “Renúncia Quaresmal”, apelando à generosidade de todos os 

fiéis e pessoas de boa vontade gostaria que tivesse o seguinte destino: Partilhar um pedaço de 

pão com a Diocese de Benguela, na gratidão por alguns padres dessa diocese estarem em 

cooperação missionária ao serviço da Diocese de Viseu, partilhar um pedaço do mesmo pão com 

as Irmãs Franciscanas Concepcionistas da Imaculada Conceição, (Convento de Clausura de 

Santa Beatriz da Silva em Viseu) que estão a celebrar os cinquenta anos de fundação na Diocese 

de Viseu e a outra fatia de pão para o Fundo de Emergência da Diocese de Viseu, que criámos no 

ano passado. 

Procuremos fazer um caminho de conversão, de reconciliação, de renúncia, de temperança e 

de moderação e partilhemos a nossa esmola, os nossos bens com quem mais precisa. Quando 

partilhamos com amor e generosidade sentimos a alegria das palavras que nos vêm do Livro dos 

Actos dos Apóstolos: “ Há mais alegria em dar, do que em receber”. Este é o verdadeiro caminho 

para a Páscoa de Jesus. “É salutar uma contemplação mais profunda do Mistério Pascal, em virtude do 

qual nos foi concedida a misericórdia de Deus” (Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 

2020). 

Ao colocarmos como cristãos o Mistério Pascal no centro da vida cristã significa renovar e 

revitalizar toda a nossa espiritualidade e a nossa pastoral em espírito de compaixão, serviço e 

proximidade junto de todos, em especial junto dos doentes e dos pecadores. 

Revitalizar a espiritualidade da quaresma com as suas tradições cristãs: 

– O exercício da Via-Sacra 

– Pregação da Palavra de Deus acentuando o mistério do sofrimento, a paixão, a morte e a 

Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

– Um Retiro Espiritual em cada comunidade, unidade pastoral ou arciprestado se possível 

integrado no programa das “24 horas para o Senhor” no dia 20 e 21 de Março. 

 (continua no próximo número)  
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Da Palavra… 

 

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 a 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 a 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».   
  

1ª Leitura | Gen 12, 1-4a 

«Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que Eu te indicar.» 

Salmo Responsorial | Sl 32 (33) 

Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia. 

2ª Leitura | 2 Tim 1, 8b-10 

«Sofre comigo pelo Evangelho, apoiado na força de Deus.» 

Evangelho | Mt 17, 1-9 

«O seu rosto ficou resplandecente como o sol.» 
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… para a vida. 
 

 

No 2º 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 1ª 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. Deus escolhe e interpela 
directamente um homem no meio de uma multidão de nações. Esta “eleição” não é um privilégio, 
mas um convite a realizar uma tarefa difícil: ser um sinal de Deus no meio dos homens. Abraão foi 
capaz de arriscar tudo, deixando o seguro para apostar em algo nebuloso e incerto. Sou eu capaz a 
semelhante atitude de abandono total? 

Na 2ª 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 
nosso texto apresenta-se como uma exortação de Paulo a Timóteo, convidando-o a superar a sua 
juventude e timidez e a ser um modelo de fidelidade e de fortaleza no testemunho da fé no 
projecto salvífico e amoroso de Deus. 

O Evangelho relata a transfiguração de Jesus. O texto 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.  

A cena constitui uma palavra de ânimo para os discípulos, e para os crentes, em geral, pois 
nela manifesta-se a glória de Jesus e atesta-se que Ele é, apesar da cruz que se aproxima, o 
Filho amado de Deus. Os discípulos recebem, assim, a garantia de que o projecto que Jesus 
apresenta é um projecto que vem de Deus; e, apesar das dúvidas, recebem um complemento 
de esperança que lhes permite “embarcar” e apostar nesse projecto. 

O monte, onde Jesus conduz alguns discípulos, situa-nos num contexto de revelação: é 
sempre num monte que Deus Se revela. A mudança do rosto e as vestes de brancura 
resplandecente indica a presença de Deus. A nuvem manifestava a presença de Deus. Moisés e 
Elias representam a Lei e os Profetas, que anunciam Jesus e que permitem entender Jesus. O 
temor e a perturbação dos discípulos são a reacção lógica de qualquer homem diante da 
manifestação da grandeza, da omnipotência e da majestade de Deus. A mensagem 
fundamental, amassada com todos estes elementos, pretende dizer quem é Jesus: é o Filho 
amado de Deus, em quem se manifesta a glória do Pai. Ele é, também, esse Messias libertador 
e salvador esperado por Israel, anunciado pela Lei (Moisés) e pelos Profetas (Elias). Jesus é um 
novo Moisés, aquele através de quem o próprio Deus dá ao seu Povo a nova lei e através de 
quem Deus propõe aos homens uma nova aliança. Da acção libertadora de Jesus, o novo 
Moisés, irá nascer um novo Povo de Deus.  
 

 Na verdade, onde é que está a realização plena do homem? Quem tem razão: Deus, ou os 
esquemas humanos que hoje dominam o mundo e que nos impõem uma lógica diferente 
da lógica do Evangelho? 



Da Palavra… 

 

  

Segunda-feira, 9 
9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

17:00 Lausperene (até às 18h) Cortiçõ 

Terça-feira, 10 

17:00 Eucaristia  Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Ramirão 

18:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 11 
17:30 Eucaristia Casal Vasco 

18:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

Quinta-feira, 12 - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 13 

17:00 Eucaristia Maceira 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

20:15 Ultreia  Casal Vasco 

Sábado, 14 

14:30 Confissões Quaresmais Fuinhas 

15:00 Confissões Quaresmais Maceira 

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

17:00 Eucaristia Mata 

18:00 Eucaristia Vila Chã 

18:15 Eucaristia Muxagata 

Domingo, 15 
III Domingo  

da Quaresma 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia  Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Algodres 

10:30 
Eucaristia Maceira  

Celebração da Palavra Fuinhas 

10:45 Eucaristia Infias  

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Casal Vasco 
 

« 

2. O jejum e a abstinência 

O jejum consiste em fazer apenas uma refeição completa no dia, enquanto a 

abstinência consiste em não comer carne. Com ambos os sacrifícios, 

reconhecemos a necessidade de fazer obras para reparar o dano causado pelos nossos pecados e para o 

bem da Igreja. 

Além disso, de forma voluntária, deixam-se de lado necessidades terrenas e redescobre-se a necessidade 

da vida do céu. “Não só de pão vive o homem, 

mas de toda palavra que procede da boca de 

Deus” (Mt 4,4).  
 

9 a 15 mar | 20 

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 93 464 53 25; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 
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