
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Para a Quaresma o Papa Francisco propõe 15 simples actos de caridade 
que mencionou como manifestações concretas de amor:  

1. Sorrir, um cristão é sempre alegre! 
2. Agradecer (embora não “precise” fazê-lo). 
3. Lembrar ao outro o quanto você o ama. 
4. Cumprimentar com alegria as pessoas que você vê todos os dias. 
5. Ouvir a história do outro, sem julgamento, com amor. 
6. Parar para ajudar. Estar atento a quem precisa de você. 
7. Animar alguém. 
8. Reconhecer os sucessos e qualidades do outro. 
9. Separar o que você não usa e dar a quem precisa. 
10. Ajudar alguém para que ele possa descansar. 
11. Corrigir com amor; não calar por medo. 
12. Ter delicadezas com os que estão perto de si. 
13. Limpar o que sujou, em casa. 
14. Ajudar os outros a superar os obstáculos. 
15. Telefonar ou Visitar um doente. 

 
DINÂMICA DA QUARESMA: “ALIMENTADOS PELO PÃO DA VIDA…” 

II DOMINGO - 13 DE MARÇO (TRANSFORMAR) 
ORAÇÃO – “Senhor Jesus, agradecemos-Te o desafio que nos fazes para 
subirmos ao monte, nos aproximarmos do Pai e, assim, nos 
transformarmos e revigorarmos as nossas vidas com o teu fulgor, a tua 
alegria e o teu amor. Queremos ouvir atentamente e viver sempre a Tua 
Palavra. Ámen.” 
COMPROMISSO SEMANAL – Aos mais próximos, na família, na 
escola, no trabalho, na rua, levarei mais confiança, alegria e esperança. 
 

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

N.B.: A nossa Renúncia Quaresmal deste ano destina-se à Diocese de S. Tomé e 
Príncipe e para Butembo, Congo. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I           Gen 15, 5-12.17-18 
Deus estabelece a aliança com Abraão 

 
Leitura do Livro do Génesis 
Naqueles dias, Deus levou Abrão para fora de casa e disse-lhe: «Olha para o céu e conta as 
estrelas, se as puderes contar». E acrescentou: «Assim será a tua descendência». Abraão 
acreditou no Senhor, o que lhe foi atribuído como justiça. Disse-lhe Deus: «Eu sou o Senhor 
que te mandou sair de Ur dos caldeus, para te dar a posse desta terra». Abraão perguntou: 
«Senhor, meu Deus, como saberei que a vou possuir?». O Senhor respondeu-lhe: «Toma uma 
vitela de três anos, uma cabra de três anos e um carneiro de três anos, uma rola e um 
pombinho». Abraão foi buscar todos esses animais, cortou-os ao meio e pôs cada metade em 
frente da outra metade; mas não cortou as aves. Os abutres desceram sobre os cadáveres, mas 
Abraão pô-los em fuga. Ao pôr do sol, apoderou-se de Abraão um sono profundo, enquanto o 
assaltava um grande e escuro terror. Quando o sol desapareceu e caíram as trevas, um brasido 
fumegante e um archote de fogo passaram entre os animais cortados. Nesse dia, o Senhor 
estabeleceu com Abraão uma aliança, dizendo: «Aos teus descendentes darei esta terra, desde 
o rio do Egipto até ao grande rio Eufrates». Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL         Salmo 26 (27), 1.7-8.9abc.13-14 (R. 1a) 
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. 
 
LEITURA II – Forma longa                   Filip 3, 17 – 4,1 

Cristo nos transformará à imagem do seu corpo glorioso 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses 
Irmãos: Sede meus imitadores e ponde os olhos naqueles que procedem segundo o modelo 
que tendes em nós. Porque há muitos, de quem tenho falado várias vezes e agora falo a 
chorar, que procedem como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição: têm por 
deus o ventre, orgulham-se da sua vergonha e só apreciam as coisas terrenas. Mas a nossa 
pátria está nos Céus, donde esperamos, como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que 
transformará o nosso corpo miserável, para o tornar semelhante ao seu corpo glorioso, pelo 
poder que Ele tem de sujeitar a Si todo o universo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, 
minha alegria e minha coroa, permanecei firmes no Senhor. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO          Lc 9, 28b-36 

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

Palavra na 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. 

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. 

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 facto fundamental deste episódio reside na revelação de Jesus 
como o Filho amado de Deus, que vai concretizar o plano salvador e 
libertador do Pai em favor dos homens através do dom da vida, da entrega 
total de Si próprio por amor. É dessa forma que se realiza a nossa passagem 
da escravidão do egoísmo para a liberdade do amor. A “transfiguração” 
anuncia a vida nova que daí nasce, a ressurreição. Os três discípulos que 
partilham a experiência da transfiguração recusam-se a aceitar que o triunfo 
do projecto libertador do Pai passe pelo sofrimento e pela cruz. Eles só 
concebem um Deus que Se manifesta no poder, nas honras, nos triunfos; e 
não entendem um Deus que Se manifesta no serviço, no amor que se dá. 
Qual é o caminho da Igreja de Jesus (e de cada um de nós, em particular): 
um caminho de busca de honras, de busca de influências, de promiscuidade 
com o poder, ou um caminho de serviço aos mais pobres, de luta pela justiça 
e pela verdade, de amor que se faz dom? É no amor e no dom da vida que 
buscamos a vida nova aqui anunciada? 

Os discípulos, testemunhas da transfiguração, parecem também 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, mas 
alheados da realidade concreta do mundo, sem vontade de intervir para o 
renovar e transformar. No entanto, a experiência de Jesus obriga a continuar 
a obra que Ele começou e a “regressar ao mundo” para fazer da vida um 
dom e uma entrega aos homens nossos irmãos. 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. 
 


