
SEMANA NACIONAL CÁRITAS - a semana que antecede o terceiro 
Domingo da quaresma é dedicada à Cáritas. A guerra na Ucrânia está 
já a ser vivida por todos nós e sabemos que novos desafios nos serão 
colocados e que a Cáritas terá de responder mais uma vez com en-
tusiasmo e empenho. Este é o compromisso da rede nacional Cáritas 
que conta também com a solidariedade de todos e neste sentido 
apelamos também aos que queiram ajudar a rede Cáritas em Portu-
gal a fazerem o seu donativo em http://www.caritas.pt/snc
GRUPO DE ORAÇÃO - próxima quarta-feira, dia 16 de março.
PERCURSO BÍBLICO - já está online a gravação da última sessão 
em https://linktr.ee/percurso.biblico
PERCURSO ALPHA - depois da sessão de apresentação no dia 
11, o percurso propriamente dito arranca na próxima sexta-
-feira em ambas as paróquias. Ainda se pode assim convidar 
pessoas para este percurso 
que tantos frutos tem dado.
VICENTINOS - gostaríamos de 
informar todos os paroquia-
nos que o nosso próximo pe-
ditório será no próximo fim 
de semana, dias 19 e 20/03. 
Uma vez mais contamos com 
a vossa generosidade para 
ajudar os irmãos carenciados.
ASSEMBLEIA JUVENIL - para 
todos os jovens da UP, dos 15 
aos 30 anos, e animadores. 19 
Março, no salão SJosé, das 9h 
às 12h.
CENTENÁRIO DO CORREIO DE 
COIMBRA - termina na próxi-
ma sexta-feira a celebração 
do centenário do jornal da 
nossa diocese. No site da dio-
cese está afixado o programa.

LEITURA I ( Gen 15, 5-12.17-18 )
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 acredi-
tou 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 res-
pondeu-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. Quan-
do o sol desapareceu e caíram as trevas, um brasido fumegante 
e um archote de fogo passaram entre os animais cortados. Nes-
se 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».
SALMO RESPONSORIAL: 
O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
LEITURA II ( Filip 3, 17 – 4,1 ) 
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 vergo-
nha 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 seme-
lhante 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.
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EVANGELHO ( Lc 9, 28b-36 ) 
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e 
subiu ao monte, para orar. Enquanto orava, alterou-se o as-
pecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancu-
ra 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 compa-
nheiros estavam a cair de sono; mas, despertando, viram a 
glória de Jesus e os dois homens que estavam com Ele. Quan-
do estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: «Mestre, como 
é bom estarmos aqui! Façamos três tendas: uma para Ti, ou-
tra 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 entra-
rem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz, que dizia: «Este é o 
meu Filho, o meu Eleito: escutai-O». Quando a voz se fez ou-
vir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e, 
naqueles dias, a ninguém contaram nada do que tinham visto.



Reflexão
Subir ao Monte e descer ao compromisso  

com o mundo que sofre
Celebramos a 6 de Agosto, com as Igrejas orientais, a festa da 

transfiguração do Senhor. Mas, em cada ano, no segundo Domin-
go da quaresma, ouvimos novamente o relato da transfiguração. 
Situada antes da Paixão e da Morte de Jesus, a Transfiguração (em 
grego: metamorfose), foi uma manifestação da vida divina de Je-
sus. A luz que refulge no Tabor é uma antecipação do esplendor 
da ressurreição que encherá a noite da Páscoa. Os Apóstolos, con-
templando extasiados a glória divina de Jesus, vivem uma conso-
lação que os preparará para a desolação que viverão com os acon-
tecimentos dolorosos da Paixão de Jesus. A contemplação da luz 
divina poderá prepará-los para o verem como servo a lavar-lhes os 
pés e a dar a vida pelos homens. Sendo anúncio da ressurreição 
pascal de Jesus, a transfiguração é também uma promessa - a da 
nossa transfiguração- pela participação em Cristo. 

Este relato, colocado quase no princípio da quaresma, ensina-
-nos que a nossa vida cristã é um processo de lenta transformação 
em Cristo que se iniciou no batismo, que se fortalece na Eucaris-
tia, «penhor da glória futura» que opera a nossa transformação, 
até atingirmos a imagem do Cristo glorioso, como nos é dito pela 
segunda leitura: “donde esperamos como salvador o Senhor Jesus 
Cristo que transformará o nosso corpo miserável, para o tornar 
semelhante ao seu corpo glorioso”.

Olhemos para o texto do Evangelho. Do acontecimento relatado 
brota uma luz fulgurante que nos ilumina a todos e nos enche 
de esperança. “Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e subiu 
ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspeto do seu 
rosto.” Não é por acaso que nos é dito que é enquanto ora, que  
se começa a ver a luz de Jesus. A Oração transforma-nos e co-
loca-nos mais perto de Deus, tornando-nos pouco a pouco mais 
parecidos com Ele.

Dois homens falavam com ele: eram Moisés e Elias, que, tendo 
aparecido em glória, "falavam da morte de Jesus, que ia consu-
mar-se em Jerusalém”. Porquê estas personagens do Antigo Tes-
tamento aqui? Moisés, subiu ao Monte do Sinai, da primeira vez, 
recebeu aí a luz e a força para libertar o seu povo da escravidão e 
realizar a libertação do êxodo que foi um grande caminho quares-
mal de quarenta anos, no deserto, no meio de muitas provações. 
Mas é no Monte onde Moisés encontra a luz, a força e a orienta-
ção para realizar a libertação do povo. A luz que recebeu de Deus 
no Sinai era tão grande que o seu rosto emanava luz e o povo nem 
o conseguia ver.

Elias, mais tarde, realizou também o seu êxodo, andando pelo 
deserto quarenta dias e quarenta noites, e depois quis morrer, 
mas Deus alimentou-o e deu-lhe água para ele continuar o cami-
nho até chegar ao monte de Deus, o Horeb, um outro nome do 
monte Sinai. Aí Deus passou, numa brisa suave, e manifestou-lhe 
a sua glória.

Assim, as duas personagens do Antigo Testamento que tiveram 
o privilégio da revelação da glória de Deus na montanha, estão 
também presentes no dia da manifestação da glória de Cristo na 
montanha do Tabor. Lucas é o único evangelista que nos diz o 
conteúdo da conversa com Jesus: «Falavam da sua morte que iria 
cumprir-se em Jerusalém” (na verdade, Lucas emprega a palavra 
êxodo e não morte). Falavam do seu êxodo que ia cumprir-se em 
Jerusalém. É realmente impossível separar a glória de Cristo da 
sua cruz. É por isso que Lucas emprega o termo êxodo para falar 
da Páscoa de Cristo. Como a Páscoa de Moisés tinha inaugurado 
o êxodo do povo, da escravidão do Egipto para a terra da liberda-
de, a Páscoa de Cristo abre o caminho da libertação para toda a 
humanidade.

Quando os 3 apóstolos despertaram do sono viram a glória de 
Jesus, e Moisés e Elias com Ele. 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”: É que realmente essa tenda já estava no mundo. «O verbo 

divino encarnou e pôs a sua tenda no meio de nós». Por isso, da  
nuvem que os cobriu ouviu-se a voz do Pai: «Este é o meu Filho, 
o meu eleito: escutai-o» Ele é a tenda de Deus no meio do povo. 
Ele habita no meio de nós para viver toda a vossa vida; também as 
vossas dores e sofrimentos e vos ajudar a vivê-las.

Mas Pedro queria apenas permanecer ali, no gozo do céu an-
tecipado, sem os problemas do mundo a preocupá-lo. Mas não 
é isso que Deus quer. Se Jesus o leva ao monte é precisamente 
para lhe dar mais força para a luta, para a cruz e para o compro-
misso da caridade. Depois, é necessário descer do monte e voltar 
à realidade da vida mas agora de modo diferente pois já levamos 
connosco a força da esperança, o horizonte da glória que nos foi 
revelada no Monte.

Às vezes penso o que poderíamos fazer mais e melhor para que, 
como Igreja e como cristãos fôssemos mais inovadores e ativos 
na transformação do mundo. Corremos o risco de - aliás às vezes 
nos acusam disso - de preferirmos ficar no Monte a deliciarmo-
-nos com o religioso, como Pedro, que já não queria ir mais em-
bora dali.  Também temos a tentação de ficar nas nossas igrejas a 
fazer o nosso trabalho e esquecermos o mundo para onde Deus 
nos envia e corremos o risco de nos tornarmos irrelevantes para 
o mundo.

Vivemos uma pandemia que ainda não se foi embora e que nos 
deixou mais pobres e temerosos perante a vida e o futuro e ainda 
não sabemos muito bem os seus efeitos em todos nós. Como se já 
não bastasse, o diabo quis tornar-nos a vida difícil com uma guer-
ra que vai tocar-nos a todos de uma maneira ou de outra. Criámos 
um grupo para ir em ajuda das pessoas que possam estará viver 
na solidão, porque algumas nos pediram, começando por um 
contacto telefónico até que a pessoa tenha confiança para se ir a 
casa dela visitá-la. Inscreveu-se um bom número de pessoas para 
o grupo de visitadores, mas não aparecem pedidos de pessoas a 
solicitar o acompanhamento. Há ainda muitos medos escondidos 
que faz com que muita gente se feche. Claro que há um trabalho 
escondido, pessoal, que se faz todos os dias, mas não se deverá 
ir mais longe?

O Evangelho de hoje diz-nos que Deus está comprometido con-
nosco e armou no meio de nós a sua tenda. Ele veio para fazer um 
êxodo libertador e convida-nos em todas as situações da história 
onde há sofrimento a não ficarmos parados, mas a descermos do 
monte e fazermos o que nos é possível com a sua força para fazer-
mos um mundo melhor. 

Peço a Deus que faça surgir profetas no meio da Comunidade 
que a inspirem a ir mais longe no compromisso com o mundo. 
Que a comunidade toda possa ir discernindo os apelos que o Espí-
rito nos faz.  O Conselho Pastoral e a equipa de animação pastoral 
devem exercer mais o discernimento pastoral para escutar a voz 
do Espírito que pode gerar formas novas de testemunharmos a 
Esperança que Deus nos dá. E qualquer pessoa na paróquia pode 
ser iluminada pelo Espírito e fazer chegar ás instâncias de corres-
ponsabilidade o seu sentir. O Papa Francisco insiste connosco e 
acreditamos que Deus fala através do seu ministério que nós de-
vemos ir às periferias levar o evangelho. Mas como fazer isso? 
A que periferias? O padre não tem a resposta para tudo e é da 
vontade de Deus que Ele não tenha os carismas todos nem as res-
postas a tudo, pois é caminhando juntos que Deus fará sentir a 
sua vontade.  

É que a nossa transfiguração é feita pela participação em Cris-
to e pela sua imitação. É na medida em que amamos e servimos 
como Ele que nos podemos tornar semelhantes a Ele.

O Conselho Pastoral e alguns grupos paroquiais estão a respon-
der às questões sinodais mas a Unidade Pastoral não está em re-
flexão sinodal no seu todo, longe disso. Aliás, muitos grupos nem 
responderam.  Mas, mesmo que já tenha passado o prazo de en-
trega das respostas, vale a pena que toda a UP se debruce sobre 
as perguntas e lhes responda, pois seria uma pena não aprovei-
tarmos a aprendizagem que nos é proporcionada para avançar-
mos como Unidade Pastoral que caminha sinodalmente. E é essa 
caminhada que nos transfigura pouco a pouco.


